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ভর্ললি। 

( সচিত্র ) 

শ্রীনবরৃষ্জ ঘোষ-প্রণীত। 

প্রকাশক--ভ্রীঅনিলেন্্রনাথ সিংহ | 
সত এগ ফেওস্, ৬৯ নং কর্ণওয়ারিস্ £টু, কগিকাত।। 

সপ ১৩২২ 



. রি্টার- কৃত দাস, 

“মেট্কাফ, প্রিটিং: ও়া্কস্ 

৩৪ নং মেছুস্কাবাঞজার ই্াট্,._-কলিকাতা । 



ভসস্ল। 

যাগিয়! অশীতি বর্ষ ধর! হতে গেলে, 

তবুও সরল শিশু! জীবনের গে 
কান্ত রাত, হুংখে দৈস্তে, নিয়তি পীড়নে, 

নীরবে সহিয়৷ বুকে শোক শক্তিশেলে। 

মধুময় সে স্বভাব, নে, কোথ! দেলে, 

বৈধ/বের ধৈর্যা। তক্তি--ঘিধা-শুন্ত মনে, 

ছে মোর পিতার পিত| 1 জাগিছে স্মরণে 

জীবম-ায়াকে তুমি কি ব্যথাই গেলে! 

জরা“বনঘোরে একা, নিরাশার রাতে, 

তৃণসম-মোরে ধরে চলে ছিলে ভাসি, 

॥ সহসা, অকুলে, এক তরঙ্গ আধাতে 

ভুবা'ল তোমারে সিন্ধু কল্পোলিয়া আসি-_ 

জীবনের শোক'ভাপ মরণে ঝুড়াতে ) 

বুঝেও বোঝে না মন*-বরে অশ্রয়াশি। 





বিজ্ঞাপন। 
_ এই 'নেট-গুলি গতবর্ধে “দর্শক, পঞ্জে ধারাবাহিক 

, প্রকাশিত হয়। পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির অন্তই তর । 
নেই হেতু এ পুস্তকে কোনও জীবিত ব্যক্তির উল্লেখ নাই। 
পরস্ক মৃততব্যক্িগণের মধ্যেও অনেক শ্মরণীয় নাম বাদ 

পড়িয়াছে; ভবিষ্যৎ সংস্করণে সেই অভাব পুরণ করিবার 
ইচ্ছা রহিল। কবিতাগুলির শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়াও 
ক্রটি ঘটিয়াছে, কারণ কোনও কোনও মহাত্মার নাম 
একাধিক শ্রেণীতৃক হইবার প্রৰষ্টর্ূপে উপযুক্ত হইলেও, 

. একটামাত্র শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। এই নিয়মের বাতিক্রম 
করিয়া বিস্ভাসাগর মহাশয়কে হুইটা শ্রেণীতে ( সমাজ ও 
সাহিত্য) অস্তভূক্তি করিয়! দেখিলাম, শিক্ষা-শ্রেণীর মধ্যেও 

তাহার স্থান পাওয়৷ উচিত ছিল। কবিতাঁর অবথা সংখ্যা. 
বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে চেষ্টা আর করি নাই। চিন্রগুলিতে 
শ্রেণীবিভাগের বা পৌর্ধাপর্যের কোনও নিয়ম রক্ষিত হয 
নাই। তপিত ব্যক্তিগণের মধ, বুদ্ধ, শঙ্কর, বিস্তাপতি, 
হেয়ার, বাঁটন্, প্রেমচাদ-রাঠাদ, রবিবর এবং গোখ.লে 

ব্যতীত অপর. সকলেই বঙমেশীয়। রর 

'. কলিকাতা, 7). 2... 
 আ্ঠ ১৩২২) 1 | নব ঘোষ। . 





সুচীপত্র ৷ 
পৃ মহামনীষী। 

তর্পণ ০৮১১ পৃষ্ঠ 

ধ্মনায়ক । বান্দর সার্বভৌম 8 8 
বুদ্ধদেব+ *** ১৩] রধুনাথ শিয়োমপি ৭ 
শক্ষরাচায্য+ * ১৪ রধুনন্দন ৃ ১,০8১ 

চৈতগুদেব* '** ১৫ | রামনাথ তর্কসিদ্ধাস্ত ১৮. ৪২ 
নিত্যানন্দ "** ১৬ | জগন্নাথ তর্কগঞ্চানন ০ পড 

রামমোহন রায় ( রাঁজ। )% *** ১৭ | তারানাথ তর্কবাচম্পতি* "8৪ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহষি )+ ১৮ 

ফেশবচন্দ্র মেন* ০৮১৯ গগ্-সাহিতারথী । ঈ 
বিজয়কৃষণ গোদ্বামী:: **. ২০ | প্যারীচাদ মিত্র (টেকচাদ )+ ... ৪৫ 

রামকৃষ্ণ “২১ | ঈশ্বরচত্জ বিদাসাগর« ১০৪৬ 

বিবেকানন্দ* "২২ | অক্ষয়কুমার দত্ত ১১০৪৭ 

প্রাচীন কবি। রাজনারার়ণ বস্থু* ৮০৪৮ 

জয়দেব 7৪৪. এক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* ১৪০8৯ 

চণ্ডীদাস ২৪ | কালী প্রসন্ন যে!ফ* তত ৫5 

বিদ্যাপতি ০০১২৫ | ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 8 

গৌবিল্দদান ১ ২৬ | রজনীকান্ত গুপ্ত ৮০৫২ 

জানদাস .- ... ২৭ | যোগেন্্রনাথ বিদ্যাভৃষণ* ৫৩ 
কৃত্তিবান ১৭২৮ | তারকনাথ গঙ্গোপাধায় ১১ ৫8 

5 ৪৪৩ ৩৪৯ 

নি ১ হি কবি ও নাট্যকার । 
ভ।রতচন্দ্র ১:৩১ | মদনমোহন তর্কালম্ক!র তত ৫ 

রামপ্রসাদদ ১৮১ ৩২ | রামনারায়ণ তকরত ১ ৫৬ 
র/মনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু ) শু ০০ ৩৩ মধুশ্দন দত্ত € মাইকেল 1৮ 25 ৭ 

পামবন্থ ** ৩৪ | দীনবন্ধু খিও ১১ ৫৮ 

গোবিন্দ অধিকারী ,... ৬৫ | বিহারিলাল চক্রবর্তী ২৮ ৪৯ 
দাশরথী রায় ৮ ৩৬ | স্থুরেন্রনাথ মঞ্জুষদ্বার রি 
ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত ১০ ৩৭ | হেখচন্জ্র ব'ল্দা।পাধ্যা* ১, ৬১ 

ধর কখক গিরীশচল্প ঘোষ+ ৬২ 

₹ সচিত্র। 



নবীনচন্্গ সেন। 

রাজকৃষ রায় 

দ্বিজেনল|ল রায় 
রজনীকান্ত মেন (কাম্তকবি) ... 

সমাজ-হিতৈষী | 
কৃন্চচন্্র রায় (মহাগাজ।। 
রাণী-ভবানী 
কৃকচন্ত্র সিংহ ( লালানাবু) 
রামছুলাল সরকার 

রামরতন রায় ( নড়ালের রতনরায় 

সবপণময়ী ( মহারাণী ) 
ঈশ্বরচঞ্জ বিদা।সাগর (২)1 
শড়ুনাধ পণ্ডিত 
রাজেন্রমলিক ( রাজ। ) 
যতীক্রমেহুন ঠাকুর (মহারাজ! :1.. 

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল) .. 
জকষ্খগ্রসন্ন সেন ( পরিব্রাজক )+.. 
গ্রতীপচন্ত্র মজুমদার ( ভাই )+ 
রমেশ চন্দ্র মিত্রা 
মনোমোহন ঘোষ। 

বিনয়কক দেব (মহারাজ) 

শান্-গ্রকাশ-হিতৈষী। 
রাঁধাকাস্ত দেব (রাজ) 

কফমোছন বনে]াপাধ্যায় (রেভারেও) 

রাহ্েত্লাল মিত্র (রাজ ) 
কালীপ্রসন্ন দিংইা 
রষেশচন্্র দত্ত! 
যোগেন্চন্ত্র বহু? 

সপ ০০ সস পা 

1 সচিত্র । 

পৃষ্ঠ। 

তর্পণ। 

৬৩ 

৬৪ 

৬৫ 

৬৬ 

৭ 

খ১ 

গং 

ণ৩ 

৭৫ 
৭৬ 
৭৭ 

৮১ 

৮৭ 

শিক্ষা-হিতৈষী 

প্রলন্নকূমার ঠাকুর! 

মহম্বঘ মহশিনা 
ডেভিড হেয়ারা 
মতিল।ল শীল 
ডিহ্ব ওয়াট।র বীটন্ ( বেথুন )1 ... 
রামতনু লাহিড়ী? 

কালীকৃষ্ণ মিত্রা 

পা।রীচরণ মরকার। 
ভুঁদেব মুখোপাধ্যায় 
প্রনন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী! 
প্লেমচাদ রাচাদ। 

মহেন্সুল।ল নরকার। 
ক্ষেত্রমোহন গোম্ব।মী 
মুরারিমোহন গুপ্ত? 
তারকনাথ প।লিত। 

আনন্দমোহন বন? 

উমেশচন্দ দত 

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়? 

দেশ-সেবক। 

রামগোপান ঘোবা 

সরফানাথ বিদ্যাতৃষণ 
হরিশ্চল মুখে।পাধ্যার 
গিরীশচন্ত্র ঘোষ 
কৃষ্দাম পালা 

নবগোপাল হ্িত্র 
শজুচন্্র মুখোপাধ্যায়? 
শিশিরকুমার ঘোষা 

পৃষ্ঠা 
৮৭ 

রিও 

৯১ 

৯২ 
নি ৩ 

নি 

বট & 

নিও 

১৬৭ 

১৪৪ 

১১৪ 

১১১ 

১১২ 

১১৩ 

১১৪ 



সচীপত্র । 

পট পৃষ্ঠা 
নরেন্্রনাথ সেন? ... ১১৫ | সৌরীন্রষোহন ঠাকুর (রাজা )। ... ১২২ 
নগেশ্রনাথ ঘোষ ১ ১১৬ | উমেশচন্জ বন্দোপাধ্যায়। ৯ ১২৩ 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ? -* ১১৭ | রবিবর্দা (রাজ )। ... ১২৪ 

গোপালকৃক্ক গোখ লো? '-- ১১৮ | অদ্ধেন্দুশেথর মুস্তফী ০ ১২৫ 
লালমোহন ঘোঁষ। ১ ১২৬ 

প্রতিভাবান । | স্থরেশ বিশ্বাস ( কর্ণেল্ )1 ১০১২৭ 

গঙ্গাধর কবিরাজা ... ১১৯ 1 তরুদত্ত (কুমারী ।। ০ 

হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হ'রনাখ দে ক 

দ্বারকানাথ মিতা "১২১ | সমাপন "৭ ১৩০ 

চিত্র সুচী | 

( বর্ণানুক্রমিক ) 

পৃষ্ট। পৃষ্ঠ। 
অক্ষয়কুমার দত্ত ৪৭ | কৃষ্ণচমোহন ঘন্দো]পাধা য় ৩৯ 
অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ১১৭ [ কেশবচন্ সেন ১৭ 

আনন্দমোহন বস ৩৪ : গঙ্গাধর কবির!জ ১১৯ 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ৪৫ | পিরীশচন্ত্র ঘোষ (কবি) ৫৫ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৪৯ | গ্রিরীশচন্দ্র ঘোষ ( বেঙ্গলী সম্পাদক ) ৯৯ 
উমেশচন্দ্র দত্ত ৯৯ ূ গেপালকৃঙ্চ গোথ লে ৯৭ 
উমেশচন্জ বন্দ পাধায ৬৭ | চৈতচ্যাদেব ১৩ 

কালীকৃক মি ৬৭ | ডেভিড হেয়ার ৮ 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার ৬৭ ছিস্কওয়াটার বীটন্ ( বেখুন ) ৮৪ 
কালীপ্রসনন কাবাবিশারদ ৬৭ | ত়দত্ত (কুমারী) ৩৪ 
কালীগ্রনন্ন ঘোষ ৪» | তারকনাখ পালিত ৩৯ 
কালীপ্রস্ন সিংহ | তারানাথ তর্কবাচস্পতি ৩৯ 
কৃষ্ণদাস পাল দীনবন্ধু মিত্র ৫৯ 

1 মচিত্র। 



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্বারকানাথ মিত্র 
ছিজেললাল রায় 
নগেক্জন।থ ঘোল 

মবীনচন্দ্র সেন 
নরেলানাথ সেন 
প্যারীচরণ সরকার 
প্যারীচাদ মিত্র 
গ্রতাপচন্জ মজুমদার 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
প্রসননকুমার সর্ববাধিকারী 
প্রেমর্টাদ রায়ুটাদ 

বঙ্িষচন্্র চট্টেপাধায় 
বিজয়কুঞ্চ গোদ্বামী 
বিনয়কু্ণ .দব 
বিবেকাননা 

বিহারিলাল চক্রবত্তী 
বুদ্ধদেব 
ডূদেবচঞ্জ মুখোপাধ্যায় 

মধুল্দন দত্ব 
মনোমে!হুন ঘে।ষ 
মহপ্ম? মহ শিন্ 
মহ্্ন্রলাল সরক।র 

মুরায়িমোহন গুপ্ত 
বত়ীনা,মহন ঠাকুর 

তর্পণ। 
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যোগেন্দনাথ বিদাতৃষণ 
রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত সেন 

বিবন্মা 
ঈমেশচন্ত্র দত্ত 

».নশচন্দ্র মিত্র 
ঘাজকুকণ রায় 

রাজনারাংণ বন্ধ 

রাজেন্সলাল গিজ্ঞ 
রাধাক।স্ত দেব 

রামকুষঃ 

| রামগোপাল ঘোধ 

রামতম্ন লাহিড়ী 
রামমোহন রায় 

। লালমোহন ঘোষ 

শঙ্করাচাধা 
শতুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

শিশিরকুমার ঘোষ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন, পরিব্রীজক ) 
নুরেশ বিশ্বাস 
৷ মৌরীজ্রমোহন ঠাকুর 
হরিনীথ দে 

হরিনাথ মজুমদ।র (কাঙ্গাল ) 
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তর্গণ। 

ন্মর ণয়, ব্রণীয়, কত মহাজন, 

সমাজের হিত সাঁধি? বিবিধ পন্থায়, 

ধর্ম, কর্মে, অর্থে, পণ্যে, বাণীর সেবায়, 

ধন্য করি মাতৃভূমি--মানব জীবন, 

যশ:ম্ব্গে করেছেন দেহান্তে গমন । 

তাদের নমস্য স্মৃতি, বিচিত্র মায়ায়, 

উদ্দাস পরাণে, স্তব্ধ গভীর নিশায়, 

ফুটে উঠে নীলিমায় নক্ষত্র মতন। 

বাগ্র হয়ে দিতে গিয়ে ভক্তি উপচার 

শত মুর্তি ভরা দেখি মানস দর্পণ ! 

গণ্য গঙ্গার বারি সম্বল আমার, 

কুলাবে ন! জনে জনে করিতে অর্পণ, 

অগ্রণীর নামে তাই বিবিধ শাখার, 

সবার(ই) উদ্দেশে করি শ্রদ্ধায় তর্পণ। 

শশা 
১১ 
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টিন তি ০০ আগত ঘা? 



রর 

9০ 

লবল্্মলান্সন্ক 1 ঙ্ 

বৃদধর্দেব। 

যাগযজ্জ প্রাণহীন, ধণ্ম মুহ্যমান, 

সাধন-প্রবাহ রুদ্ধ, অতৃপ্তি জীবনে, 

তুমি অবশীর্ণ হলে সেই সন্ধিক্ষণে-_ 
শুনি' জরামুত্ারোল, আত্র-মাহ্বান। 

জাগিল মুঘুষু ধশ্ম, পেয়ে নব প্রাণ, 

বাধিল নিখিল জাবে অঠিংসা বীধনে, 

দয়া-সাম্য-আত্বোন্নতি জিনিল মরণে, 

কঙ্লান্তের হাহাকার লিল নির্বাণ । 

তোম।র অভয়বাণী উদান্ত মঙ্গল--. 

লঙ্ি” হিমাচল, সিন্ধু__ব্যাপি চরাচর, 

অদ্ধ-ধরাবাসি-শিরে ঢলে শান্তি জল-_ 

মরুদগ্ধ হাঁদ করে আশায় উর্ননর | 

সেই মাপ্র বাক্য করি' জীবন-সম্বল 

ধাইছে নির্নবাণপথে কোটা নারী নর। 

০৫ 



তপণ্ 

শঙ্করাচাষা | 

বর্ণাশ্রম-আধ্যধশ্মুবদিক! উপর-- 

বৌদ্ধ জ্বালয়াছে চিতা বিশাল ভীষণ; 

জৈন, তান্ত্রিকাদি হায় যে।গায় ইন্ধন, 

ব্রঙ্মবাদ গ্রাসিন!রে শিথ। আগ্রসর | 

অকম্মাৎ মাসমুদ্র হিমাদ্রি শেখর 

উঠিল কম্পিত করি ঝগ্ণবরষণ, 

নিবিল সে চিতানগ-- প্রশান্ত ভুবন, 

বরাতয় করে মনো আসিল শঙ্গর। 

আাবার উল মাধা-যাগযচ্্ত হম, 

শূন্য পীঠস্থানে হ'ন দেন শধিষ্ঠান; 
ধ্বনিল মন্দিরে মঠে "হর হর বোম, 

দর্শনে জাগিল দীপ্ত অদৈতের জ্ঞান । 

অসাধ্য সাধিলে তুমি, সাক্ষ্য রব সোম, 

হে আচাষা দিগিজয়া শিব ঘুক্তিমান্ 

চিলি 
১৪ 



ধন্মণারক । 

৪৫ 
চৈতন্যদেব। 

যুক্তিতা্কে-তন্তধূমে ধূসর সন্ধ্যায় 

ন্সিগ্ধাজ্্বল পুণশশী হিরণ্য বরণ, 

প্রিয়া নদীয়।-বঙ্গ-পুরা-বুন্দাবন, 

ভক্তি-চন্দ্িকায়, শুদ্ধ তমের বন্যায় 

উঠেছিলে তুমি, ধন্য করিয়া ধরায়। 

ধন, মান, জাতিগর্ব, সহস্র বন্ধন 

চর্ণ করি, মহ[প্রেমে দিলে আলিঙ্গন 
উচ্চ নীচে, সর্ববভৃতে দয়! মহিমায়। 

ভক্ত তব মহামন্ত্র হরিনাম গায়, 

ওঠে করতাল-শুঙ্গা-দুদঙ্গের রোল, 

কাঁপে অঙ্গ, ভাসে বক্ষ প্রেমাস্র ধারায়, 

মুখে তব জয়ধ্বনি--হরি হরি বেল, 

পপ তাপ দুঃখ দৈন্য লেটে এসে পায় 

চিদানন্দে ডোনে ভক্ত,.--দাও তারে কোল। 

শা 



তর্পণ। 

নিত্যানন্দ | 

প্রেম-অবতার নিজে মানিলেন ভার, 

তোমার প্রেমের কাছে, হে তক্ত নিতাই, 

অশান্ত করিলে ষ্ঠারে, জগাই মাধাই 

রক্ষিলে তাদের তুমি ক্ষমায় অপার, 

অগতির গতি হ'ল ক্ুপায় তোম।র। 

প্রেম-পারাবারে তব সীমান্তেদ নাই, 

বৈরাগী তোমারে প্রভু পাঠালেন তাই, 
এশী-প্রেম বুকে লয়ে পাতিতে সংসার । 

শিশিরে তপন-মালো, শিশ-মুখে হাসি, 

ভূমি ছিলে গৌরাঙ্গের প্রেমমুন্তি ছায়া, 
তোমারি আগ্রহে যত পাতকী হতাশী 

পেয়েছিল হরিনাম-_-কুষ-দয়ামায়া, 

নিত্যানন্দ বিরাজিত হয়েছিল মাসি 

নবদ্বীপ ধামে, ধরি' নিতাানন্দ কায়া। 

১৬ 
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ধশ্মনায়ক। 

রাজা রামমোহন রায় । 

করেছিলে ছিন্ন তুমি সাকার বন্ধন, 

কিন্তু যুক্ত (বিহগের উদৃত্রান্ত উল্লাসে 

ধাও নাই সুধ্যান্তের স্বণমেঘ পাশে, 

নীড়ে দৃষ্টি রাখি, ভ্রমি' বিশাল গগন, 

স্বধন্ধেই পেয়েছিলে আশ্রয়-কানন। 

অবাধ সমার-স্রিগ্ধ সেই ব্রহ্মাবাসে, 

জাতিস্ব শৃঙ্খল-মুক্ত ভ্রাতৃগণ আসে, 

অকুলে ভাসে না আর ত্যজিয়া স্বজন। 

মুক্তির কাকলী তব শাস্ত্ায় বিচার, 

স্থজিল বঙ্গীয় গগ্ভ--সাহত্যের মান। 

তোমার স্বাধীন চিন্তা) নবীন, উদার, 

সমাজের হিত-চেষ্টা, আদর্শ মহান্, 

খুলিয়াছে নব্যবঙ্গে উন্নতির দ্বার,_- 

নবযুগ অবতার তুমি মহাপ্রাণ। 

-০৫ 



তর্পণ। 

রর ঙঁ 
মহধি দেবেন্দনাথ ঠাকুর । 

ধর্্মভাবে পুর্ণ ছিল জীবন তোমার, 
তাই হেরি” নীমাহীন উন্মুক্ত আকাশ 

তরঙ্গের স্বরূপ মনে হইল বিকাশ, 

মৃত্যুশযযাপার্শ্ে বসি সৈকতে গঙ্গার 
উদ্দিল তোমার মনে, সংসার অসার। 

তাই করি” অসতাকে সমূলে বিনাশ, 

অটল সত্যের নিষ্ঠা করিতে প্রকাশ 

চিরদিন তুমি ধণ্ম-জীবনে উদার। 

উপনিষদের তথ্য করি? সঙ্কলন, 

আর্ষ্যের প্রাচীন ধশ্মে হয়ে অবহিত, 

সেই ধন্ম প্রচারেই স'পিলে জীবন, 

ব্রক্মপদে প্রাণমন করি” নিবেদিত। 

সেই পুণ্যে উদ্বোধিত সন্তান স্বজন, 

তব পৃত-স্মৃতি-গন্ধে, দেশ নুরভিত। 

১৮ 



ধল্মনায়ক । 

ব্র্মানন্দ কেশবচন্দ সেন। 

্রাহ্মধন্ম্ম বিস্তারের মধ্যাহ্ন গগনে 

প্রদীপ্ত হপন তুমি তল্তি-রশ্মি জালে__ 
প্রতিভার-_বাখ্সিতার রাজটীকা ভালে,-_ 

মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলে শিক্ষিত সঙ্জনে । 

যেই গুণে প্রত্যাদিষ্ট ভাবি তোমা মনে, 

শিষ্যবর্গ তক্তি-বারি তব পদে ঢালে, 

সে শক্তি বিফল নহে, ন্পীণতর, কালে; 

ব্রহ্মের বিভতি ছিল তোমার আননে। 

সর্ববধশ্ম সমন্বয় করিবার আশে, 

যে নবনিধান ত্রমি করিলে প্রচার, 

বৈষাব-সাধন-পৃহ ভক্তির বিকাশে 

মাধ্া!ত্বিক উদ্ধগতি ঘোষিছে তোমার। 

ঙ্গানন্দ জ্যোতিঃ তব, বিকাশে আকাশে, 

ডুবে গেছে স্তৃতি, নিন্দা, সমাজ-বিচার। 



রি 

তক্তবীর বিজয়ক্ণ গোস্বামী । 
হে ধশ্মপিপান্থ, তুমি, সামর্থ্য-স।ধনা, 

জান, বুদ্ধি, সমপিয়া, অক্লান্ত আয়াসে 

ব্রাহ্মধন্ম প্রচারিলে মাবেগে, বিশ্বাসে 

সে পথে, ধন্মের তৃষা তব মিটিল না, 

জীবন-সায়াঙ্ছে তাহ, যৌবন-ধারণ! 

বিসঙ্ভিয়া মুক্তিলাত করিবার আশে, 

হরিনাম-স্থধা-পানে, সাধু সহবাসে, 

বিচরিয়! ভক্তিমার্গে, পুরালে কামনা । 

বন্ধুরা তাবিল তব হ'ল মতিভ্রম, 

ভক্তের! গায়িল তব ভক্তির বিজয়। 

গ্রহণ করিয়া তুমি সন্ন/স-আ শ্রম, 

ংসারের মায়া-মোহ করিয়া বিলয়, 

লভিলে সাধন-মার্গে সমুন্নত ক্রম, 

জগন্নাথ-ক্রোড়ে তুমি, পাইলে মাশ্রয়। 

০৫ 
ক্খও 



ধম্মনায়ক | 

রী 
ূ রামকুষ্জ পরমহৎস। 

পাশ্চাত্যা-আলো।ক-ছটা, ঝলসি' নয়ন-_ 

প্রদশিতেছিল যবে দেশ-ধন্মাচার 

জরাজীর্ণ, অশোভন, মলিন আকার, 

তুমি এলে বঙ্গে, লয়ে তক্তি-উপায়ন, 

স্নেহ ভরে দিলে নেত্রে প্রেমরসায়ন। 

ঘুচিল মনের ভ্রম, দৃষ্টির বিকার, 
ফুটিল স্বধন্ম-মুন্দি স্্ন্দর, উদার, 

স্মদেশ-পুজার পুষ্প, হইল চয়ন। 

শৈশব-সরল তুমি ভাক্ত-অবত|র, 

ংসা'রে সন্নযাসা, তাাগী কামিনা-কাঞ্চনে, 

স্মরিলে তোমার উক্তি, ধন্মার্থ বিচার, 

জুড়ায় হৃদয়, পুণ্য-অমিয়-মেচনে, 

দুরে যায় জ্ঞানগর্ব, পাণ্চিত্য অসার, 

অনিত্য এ ভেদাভেদ, ধনী-মকিঞ্চনে | 

৯০. ০৫ 
চে 



তপপণ। 

মিঞাগগরলপপগলিলাগা 

বিবেকানন্দ স্বামী । 

গুরুর আরন্ধ যজ্ঞ করিবারে শেষ 

এসেছিলে দেশগ্রাণ ত্যাগী যোগিবর 

_স্বধন্মের বাণীমণ্তি, দেশাত্মার বর, 

প্রচারিতে যুগাস্ড্ের মহা প্রত্যাদেশ। 

তব প্রতিভায়, প্রাচ্য, পরি' নববেশ, 

প্রতীচ্যে বাধিল সখ্য, প্রসারিয়া কর,-_ 

উপজিল বিশ্বপ্রেম, অপুর্ব, স্থন্দর, 
বাঙ্গালীর মাত্ম-মান__জাগিল স্বদেশ। 

সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কর্মে, প্রতীচীর খণ 

এ নব্য-ভারতে ছিল চাপি' গুরুত।রে ) 

তুমি দেখাইলে, প্রাচা নহে কু দীন, 

ধন্াদর্শ বিশ্বমাঝে, সে-ই দিতে পারে। 

সফল জীবন-যজ্ঞ, সাধনা কঠিন, 

প্রবুদ্ধ ভারত আজি, বন্দিছে তোমারে। 

9৩. 
কহ 

৫ 

ৰ 
২২ 



ঙ্ ওশীচগীনন ক্ষন্বি | 

ভায়দেব। 

সঙ্গীতের ভাষ! তর বণিবারে নারি ! 

ফুটন্ত মল্লিকা যুখী চম্পের গন্ধে, 
অজয়-তরজ-তানে, পিকগীত-ছন্দে, 
কি আনন্দে রচিয়াছ, বুঝিতে না পারি! 

সে গীতে হৃদয়-বীণা উঠে যে ঝঙ্কারি,। 

বসন্ত মকুত আনে প্রাণে মুছু মন্দে, 

জমর-দল-গুঞ্রন, মধু-ছান্দো বান্ধ, 

মাঝির! পল্মায় রাতে গেয়ে যায় সারি । 

আদি কবি তুমি বঙ্গে গীতি-কবিতার, 

পরম নৈঞ্ন প্রেম-সাধনার বাল 

রচিলে যে গোবিন্দের গীতি-ফুলহ।র, 

তক্তিতে গলিয়া পুত নয়নের জলে, 

তল্ত বিনা মহ্থামূল্য কে বুঝিবে তার? 

শ্রদ্ধায় গৌরাঙ্গ যাহ। পরিতেন গলে । 

৫ 
/- ডে 



তর্পণ। 

চণ্ডীদাস। 

দুঃখেরে মথিয়। লভি' পিরীতি রতনে, 

দ্ুঃখকেই সুখ বলি বরিলে হৃদয়ে, 

দুঃখ হারা হ'লে, স্থখ যাবে এই ভয়ে, 

সর্ববত্যাগ-ক্রেশ দিয় ঘিরিয়। যতনে 

রক্ষিলে প্রাণের প্রাণে প্রেমের স্বপনে! 

দুঃখের অনলে প্রেম অনাবিল হয়ে 

নিবেদিল আপনারে নিত্যপ্রেমময়ে__ 

বিশ্ব ছেয়ে উঠি উদ্ধে বৈকু সদনে । 

কায়! ছাড়ি প্রেম যবে অনন্তে মিশায়, 

আকুল ব্যাকুল হ'য়ে ব্যথিত পরাণে, 

মরমের অশ্ঞ দিয়! সাধ্যসাধনায়, 

শরীরী করিলে তারে অমুতের গানে । 

সে গানের তুলনা যে নাহিক ধরায়, 

ৃ তোমা সম গীতি-কবি আছে কোন খানে? 

২৪ 



প্রাচীন কবি। 

ক 
প্রেমে স্বরমিক তক্ত, কবিসহ্বে মণ্ডিত, 

আবেগ-উতকণা-শঙ্কা-স্থখ-দুখ তরা, 

বিরহে জলন্ত চিতা, মিলনে অমরা, 

মিলন-স্থখেও পুনঃ বিচ্ছেদ শঙ্কিত, 

প্রেমের কি মূ তুমি করেছ অঙ্কিত ! 

সে প্রেম সাধনা-পৃত, জদি-রক্ত-বরা, 

প্রাণের অধিক সতা,বিশ্ব-গালো-করা, 

জন্ম-জন্মান্তর-ন্যাপা, মরণ অতীত । 

বিচ্ভাপতি ৷ 

অন্তরালে থক তব প্রেমে পরকীয়া 

কবিত্বের মহা উতস-+বাণীর প্রেরণ!) 

জীবন-রহশ্য "কব রাখক ঢাকিয়া 

আধ আলো! আধ ছায়া স্বপন রচনা । 

গীতে পৃত প্রেম শুধু র্তক জাগিয়া__ 
কু্। "ক্ত প্রেমিকের চির-উদ্দীপনা ! 

৫ 



ভপণ। 

রর ্ঁ 
গোবিন্দদাস। 

নান। রসে মহাজনে কৃষ্জলীল। গায়, 

বিদ্াপতি ভাবে--আমি রাধাগত প্রাণ, 

বিরহী শক, মার রাধা ধ্যান জ্ঞান ॥ 

চণ্ডীদাস কী।দে--'হায়, কোথা শ্যামরায়, 

রাধা আমি, কুঞ্জ বিনা প্রাণ মোর যায়) 

ভুমি মজে সখাভাবে গেয়েছিলে গান, 

রাধ। কৃষ্ণ উভভয়েরি প্রেমরম পান 

করেছিলে, সেবা-স্থখে, প্রমন্ত হিয়য়। 

যৌবনান্তে রচেছিলে গীতি-পদাবলী,- 

স্বপন-রাগের তব নাহি ছিল শেষ; 

নহিলে আকিলে কিসে শ্রীরাধা বিজলী-_ 

নবীন-নীলাত্রে স্ফুট কনক-আবেশ? 

কেমনে বাজিল হৃদ বাসন্তী-কাকলী-_ 

মল্লিকা-মাল তী-গন্ধে, তরে গেল দেশ? 

০ 
ত্ঙ 



৮ 

প্রাচীন কবি। 

জ্ঞানদাস। 

শ্যামের মুরলী যবে 'রাধা রাধা! বলি' 

বেজেছিল রন্ধে, রন্ধে, যমুনার কুলে, 

পৃণিমা-নিশীথে ফুল্প কদন্দের মূলে, 
প্রতিধ্বনি তুলি” যবে, মনুনা উদ্লি, 

ডাকিল আকুল কে “আয় রাধা চলি', 

তুমি কি দেখিলে সেথা, লাজ ভয় তুলে 

ছুটে আসে পাগলিন। রাই, এলোচুলে, 

কাণিন্দীর কূলে দিঠে কুলে জলাঞ্জলি ? 

সেহ রাধা-সাধা বাঁশী বজিত কি প্রাণে, 

ছুটেছিলে বৃন্দাবন, ভাই ত্জি ঘর? 

তাই কি বিভোর হ'য়ে, সে অমিয় তানে 

মিল।ইয়া দিয়া তব প্রাণের “মাখর', 

তাসায়ে দরিয়া ধরা রসময় গানে-- 

হে বৈরাগী, প্রেমাতর, রসের সাগর 

০৫ 



তপণ | 

8৮--% 
কুত্তিবাঁস। 

সিদ্ধতপা ভগীরথ শিব-শির হতে 

ভূলে আনিল গঙ্গা কলুষনাশিনী, 

তুমিও তেমতি, কত পুণো নাঠি জানি, 

দেব-ভাষান্বর্গ ভতে বাঙ্গালা মরতে 

বহায়েছ, সিদ্ধ ভে বাণী-সেবকা ব্রতে, 

মন্দার-মোদিত মধু কাব্য মন্দাকি নী-- 

রামায়ণ প্রণাকগা অমুতকাহিনী ; 
শত ধন্য তব সেই কীন্ি স্দিমতে | 

কন্িত্বের গর্ব তব নহে গকারণ, 

তোমার পয়ার, দগ্ন-মাধুরী-বৈভবে, 

আবেগে, কাকণো, মুগ্ধ করে সববজন | 

রামায়ণ-রচনার, অগ্রণী গৌরবে, 

পুণয তব কেহ নাহি করিবে হরণ, 

আদি কবি বঙ্গে, তৃমি চির ধন্য রবে। 

০ 
২৮ 



প্রাচীন কবি। 

মুকুনরাম (কবিকঙ্কণ )। 

ক্রৌঞ্চঘাতী নিষাদের ক্রুর আচরণে, 
স্বতঃ সমীরিত শ্লোকে, হৃদয়ের ব্যথা, 

আদি কৰি ক হতে নিঃসরিল যথা, 

অত্য।চারী শাসকের নির্্ধম তাড়নে 

দেশ-গৃহ-ত্যাগী হয়ে, দারি্র্য গীড়নে, 
কবিত্বের উত্স তব উতসারিল তথা-- 

মানব চরিত-চিত্র, দৈম্য দুঃখ কথা, 

স্বভাব-বর্ণনা চারু- চণ্তীর স্বপনে । 

মৌলিক কল্পন। তব. চরিত্র বর্ণনা, 

আদর্শ ধরিল কত কবি পরে পরে; 

দারিত্র্য-চিত্রের তব নাহিক তুলনা, 

করুণ মাধুধ্যে- অশ্রু ছু'নয়নে ঝরে; 

পাবন প্রসাদ-গুণে মণ্ডিত রচন।, 

শ্রেষ্ঠ কবি খ্যাতি হব, চণ্ডিকার বরে। 

ইটা 
২৯ 

৩ 



তর্গণ। 

কাশীরাম দাস। 

বাণীর প্রসাদে তুমি হয়ে বলীয়ান্, 

না৷ রচিতে যদি গুদ্ধ সরল বচনে, 
মুক্তাছত্রে স্বাভাবিক সুন্দর বর্ণনে, 

মহাকাব্য, হে বিনয়ী কৰি কীত্তিমান্, 

ভানাইত গল্লীগ্রঙ্থ কোন্ পুণ্যবান্, 

অফুরস্ত আননোর পৃত প্রশ্রবণে ? 
কে শুনাত বাঙ্গালার নরনারীগণে 
মহাভারতের কথা) অমৃত সমান? 

কত কবিদের “ভাষা তারত” রচনা 

পু'থিগত হয়ে আছে লোক-অবিদিত, 

অশিক্ষিত পল্লীবাসী কে পড়ে বলনা 

গ্য-অনুবাদ-গ্রস্থ পঞ্চিতে রচিত ? 

তোমার কর্বত্বে মুগ্ধ পুরুষ, ললনা, 

গৃহে গৃহে তব কাব্য পঠিত, পুজিত। 

চিডানািগালি 
ও 



১০ 

প্রাচীন কৰি। 

ঙ 
ভারতচন্ত্র 

সঙ্গীত-মধুর শব্দে অনিন্দ্য-স্থন্দর, 

ছন্দে, বর্ণে, অলঙ্কারে, রঢনা-কলায় 

কি অপূর্ণ মাধুরাতে বঙ্গ কবিতায় 

সাজালে নিপুণ শিল্পী মহাশক্তিধর__- 

ভাষার এশর্ো তুমি রাজরাজেশ্বর। 

ছন্দে গাথ। মন্ত্রপৃত বাক্যের ছটায়, 

হেন কবি নাহি কেহ তোমাকে হারায়, 

গুণিজন কাছে তব চির সমাদর। 

অন্নদা-কৃপায় তুমি কবিতা-কাননে 

রোপিয়াছ যেই তরু-_স্থরম্য শ্রামল, 

আনন্দ-বিহবল নেত্রে কাব্ামোদী জনে 

হেরে তার চ|রুশোভা, পুষ্প সমুজ্্বল, 

ফলে কিবা আছে দোষ নাহি ভাবে মনে, 

বাণীকুঞ্জে তার সম তরু যে বিরল । 

শি 
৩১ 



তর্পণ। 

রামপ্রসাদ। 

তাক্তির আবেগে তুমি উচ্ছসিত প্রাণে, 

সন্তানের স্নেহ-দর্পে--শিশুর মায়ায়, 

ডেকেছিলে “মা-ষা” বলে দেবী কালকায়, 

করুণ মধুর স্থুরে, মর্মস্পর্শী তানে । 

তাই বুঝি ভক্তপ্রাণ! শ্টামার বিধানে, 

কবিজন-সাধী দৈ্য ছাড়িল তোমায়, 

তজন-সাধনে, গেবী-মাহাত্মা-কথায় 

ভাসাতে মানব-চিন্ত,_-পরমার্থ-গানে। 

একান্তে করিলে তুমি শর্তির সাধনা, 

ভক্তির কারণ পানে প্রমন্ত অস্তর, 

পুরালেন তাই শ্যামা মনের বাসনা. 

তোমার “প্রসাদী”স্থর হয়েছে অমর ; 

কালী-তন্ব-গানে তব নাহিক তুলনা, 

শাক্ত-কবি-শ্রেষ্ঠ তূমি, সাধক-প্রবর | 

৩২ 



স্মথো রব 

শি: 

শা 

প্রাচীন কবি। 

6) 

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)। 

বাঙ্গালীর “সরি মিঞা” তূমি গীতকার, 

টন গানে বাঙ্গালীর স্বকৃত “গজজলএ 

“তোমারি তুলনা ভূমি এ মহীমণ্ডলে, 
রসে, ভাষে, স্বরে তব গীত একাকার । 

কি গভীর ভাব--যোগ্য কথায় তোমার-_ 

ফুটিয়া উঠিয়া যেন যাডুমন্তরবলে 

রবিকরে পদ্মপত্রে বারিকণা জ্বলে ! 

প্রেমের স্বভাব তূমি বুঝেছিলে সার। 

স্বরজ্ঞ পণ্ডিত তুমি সঙ্গীত-কলায়, 

তাই তব প্রেম-গীতে কথার বাধুনী 
শক্তি পেয়ে সুরে লয়ে, মীড়-মুচ্ছ নায়, 

দ্বিগুণিত হয়ে আজো প্রাণে বাজে শুনি । 

প্রবাহিত করে গেছ তুমি বাঙ্গালায়_ 

মানবীয় প্রেম রস গীভ-স্থরধুনি | 



তর্পণ । 

এ 
রাম বস্ু। 

ভূলে গেছে লোকে এব “কবির লড়াই”, 
মুখে মুখে রচনার কত গুণপনা, 

"উতোর, গায়িতে হ'ত কত উত্তেজনা, 

সে উল্লাসে কালবশে আর রুচি নাই। 

কিন্তু মরি ল'য়ে তৰ গীতের বালাই! 

মরমের কথা সেই বিরহ-বেদনা-_ 

সরমে, অফুট বাণী, জড়িত রসনা, 

তাহার তুলন! আজ কোথা খুজে পাই? 

কবিদ্বন্থ থেমে গেছে রেখে গেছে গান, 

নদ্দীবন্থা। শুখায়েছে দিয়ে গেছে সার, 

দূর ছতে আসি এবে স্থকরুণ তান, 

লাজনভ্্র নায়িকার বিরহ ব্যথার, 

আবেগে আকুল করি হৃদি মন প্রাণ 

ঘোষে 'কবিগীতে তব জয় জয় কার। 

০৫ 
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প্রাচীন কবি। 

গোবিন্দ অধিকারী। 

বিজ্ঞলোক সনে অজ্ঞ জনসাধারণ 
--আনন্দ-মিলনে বাঁধি বঙ্গ নর নারী-_- 

তুধিতে সমানে সবে, তুমি অধিকারী 

গোবিন্দ-চরণভক্ত, গায়ক-রতন। 

দুরান্তর হতে আসি', শ্রোতারা তখন 

মুগ্ধচিত্তে শত কে দিত বলিহারি » 

গুনে সারী-শুকঘন্ব রচিত তোমারি, 

দূতী-বেশে, কৃষ্ণলীল! গায়িতে যখন। 

কি 'পশার” ছিল তব প্রাচীন সমাজে, 

গুণজ্ঞ শ্রোতার কাছে কত সমাদর, 

কি আনন্দ বহাইতে ভক্ত-হৃদি'মাঝে-- 

বৃদ্দাৰনে পরিণত যাত্রার আসর! 

স্মৃতি গুধু তা'র, এবে মানসে বিরাজে, 

কুষ্ণযা ত্রা-অধিকারী, গোবিন্দ মমর। 

০৫ 



তর্পণ। 

দাশরথী রায়। 

পাঁচালীর যুগ বঙ্গে হয়েছে বিগত, 

কিন্তু তব ভক্তিমাথ! গীতের মাধুরী, 

তত্বকথা বলিবার বচন-চাতুরী, 

ভুলিবে না বাঙ্গালার নরনারী যত। 

ঘাটে মাঠে পল্লীবাটে ভিক্ষাজীবী কত, 

তব গীত গেয়ে গেয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরি”, 

দরিদ্র-কুটার হতে ধনাট্যের পুরী, 

প্লাবিত করিছে ভক্তি-ভজনে, নিয়ত । 

তব গীতে মুগ্ধ, শুধু অজ্ঞ লোকে নয়, 

পগ্ডিত-দমাজে তুমি হয়েছ পুজিত। 
তোমার সে গীত আজি ব্যাপ্ত দেশময়, 

সর্ববশ্রেণী-লোক-মাঝে বহু প্রচারিত । 

রসিক সরল ভক্ত, বাণীর তনয়, 

তোমার সৌভাগ্য, শ্রেষ্ঠ কবির বাঞ্ছিত। 



্ প্রাচীন কৰি। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 

স্বভাবজ-কবিত্বের হয়ে অধিকারী 

নীরস বস্তুকে তুমি করিলে লরস। 

পরিহাস-রসে তব অদ্বিতীয় যশ-_. 

যুগ-সন্ধি-স্থলে, কবি একচ্ছত্র-ধারী । 

সে কালের রসগ্রাহী যত নর-নারী 

“প্রভাকর” পাঠে কেহ না হ'ত অললস। 

গুণী মূর্থ সর্ববলোকে হয়েছিল বশ, 

কবিতার গুণে শব, দিত বলিহারি। 

মান নাহি কালবশে, শ্লীলতার বধ, 

রহস্যে ও কটুক্তিতে করনি বিচার, 

সে নহে বিদ্বেষে_ শুধু রণজায় সাধ। 

অনুপ্রাসে কবিতার করিতে বাহার 

_-সরল ভাই কিন্তু তোমার যে ছাদ__ 

শেষ রস-কবি তুমি খাটি বাঙ্গালার। 

জজ নি ০ 
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তর্পণ। 

শ্রীধর কথক। 

কি আগ্রহে, তব ক-মুখর অঙনে, 
আসি” শুন কথকতা! হইয়। বিভোর 

ফেলিত অজত্ম লোকে নয়নের লোর-_ 

কভু বা বিষার্দে, কভূ সখের মিলনে । 

বীর হাস্য করত্ত্রাদি রস-উদ্দীপনে, 
শ্রোতৃবর্গে আর্বগের না থাকিত ওর, 

বাধিতে ভক্ত হৃদি দিয়া ভক্তিডোর, 

সঙ্গীতে করিতে মুগ্ধ, জনসাধারণে। 

কি মোহিনী শক্তি ছিল কথন-ভঙ্গীতে, 

স্বরের বৈচিত্র্য কত শ্রুতি-স্থখকর, 
কি রহমত খেলিত যে নয়ন-ইঙ্গিতে, 

বাক্য-চিত্র কি প্রত্যক্ষ প্রাণমনোহর, 

কি স্ধা ক্ষরিত তব ভজন-সঙ্গীতে 

সে আনন্দ লুপ্ত এবে, হে 





তারানাথ হববা১স্পতি 
কৃষঃঃমোহন বন্দোপাধার 

রেক্দনাথ সেন 

রামতন্থ লাহিডা 

বাঙ্গাল হরিনাথ 

লালমোহন ঘোষ 

কুমারীতরু দু 

প্রেমচাদ রায়টাছ 

বহ্গনীকান্ত “সন 

প্রলন্কুমার ঠাকুর 

কর্ণেল হরেশ বিশ্বাস. : 
মানন্দুমাহন বনু 

* ৭" নাথ পালিত 



হহ্হান্মনীল্বী। 

বাসুদেব সার্বভৌম | 
যে যুগে উদ্িলে তুমি প্রদীপ্ত তপন, 

সে স্বর্ণ যুগের সম যুগ বাঙ্গালায়। 

আসে নাই আর কু কালের প্রভায়; 

আলোক ঝলকে তুমি ভাসালে গগন। 

প্রভাতের সূর্ধা তুমি অরুণ বরণ, 

দিবাভাগে উজলিলে তেজে নদীয়ায়, 

সৌর আভা হরে? লয়ে উঠি সে সন্ধ্যায়, 

গৌরচন্দ্র ঢেলে দিল প্রেমের কিরণ। 

বেদান্ত শিখাতে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ চাদে, 
--পগ্ডিত সম্রাট তুমি স্থায়ে আ্তিধর,-. 

নিজে দীক্ষ! নিলে প্রেমে অভিনব ছাদে, 
গুরু হ'ল শিষ্য, আর শিষ্া গুরুবর ! 

শিষ্যের সকাশে গুরু প্রেম।বেশে কাদে, 

জগতে অতুল দৃশ্ব-__ মনোমুগ্ধকর । 

০৫ 
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রঘুনাথ । 
পাগ্ডিত্যের অনামান্য প্রাধান্য গৌরবে 
বিমগ্ডিত করি বঙ্গ. মহা শুতক্ষণে 

উদ্দিল জ্যোতিষ্ক ফত কালের গগনে, 

পে সবার মধ্ো তৃমি চিরদীপ্ত রবে 

আদিত্য সমান তেজ, যতদিন ভবে 

তক্তি-অর্ধ্য দিবে দরে মনীষা চরণে-_ 

যতদিন বাঙ্গালীরে প্রশংসা বচনে 

“ভারত মাস্ত্ষ” বলি, সন্বদ্ধিবে সবে । 

মেধাবলে গুরু তব মানিল জিনিয়া 

স্যায়শান্্-_মিথিলার বাস্থদেবাসন, 

তুমি সেই দেবতাকে মস্তাকে বহিয়া, 

সশরীরে, নবদ্বীপে করিলে স্থাপন । 

তৰ দেবংপ্রতিষ্ঠায় জাগিল নদীয়া, 
হে বঙ্গের বিষ্ভ।পীঠ-গৌরব-তপন ! 
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মহামনীষী। 

- 
এ কালের “মনু” শ্রেষ্ট স্মৃতিশান্ত্রকার 
অদ্বিতীয় “স্মান্ত” ভূমি, অখণ্ড প্রতাপে 

বিলুপ্ত করিয়া কত দেশ।চার শাপে, 

যে আচার-বিধি বঙ্গে করিলে এ/চার, 

শিরোধাধ্য করি সেই আদেশ তোমার 

এখনো স্বধধ্ম-নিষ্ঠ লোকে, কাল যাপে-_ 

তোমার অকাট্য বিধি, জ্ঞানে অপলাপে, 

নিরয়গমন প্রান, বিশ্বাম সবার। 

রঘুনন্দন | 

যে মনীষা-পাবকের প্রদীগ্ত-শিখায় 

স্মুতিশান্্স্বর্ণের করিলে শোধন, 

সেই বহ্ি-স্চুলিঙ্গের প্রোজ্জ্বল-প্রতায় 
উদ্ভাসিত করি তুমি বঙ্গের আনন, 

গৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র, পুজ্য নদীয়ায়, 

ৰ “ন্যৃতির” প্রাধানা, দর্পে করিলে সশ্যাপন । 

$০িশার্পি 
৪১ 



তগধ। 

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। 

বি্ভাকে, তক্তিতে তুমি উচ্চে ধরি" শিরে, 

বিষ্ভার মর্যযাদ। পাছে ক্ষুণ্ন হয়- ভয়ে, 

লক্গমীর প্রসাদ হতে আাপনারে লয়ে 

দুরে গিয়ে, দৈন্য দিয়ে রেখেছিলে ঘিরে। 

দান লয়ে, লঙ্মী আসি” সেধে গেল ফিরে, 

ভ্রক্ষেপ নাহিক ত্বায়! এহিক আশয়ে 

নিস্পৃহ থাকিয়া তুমি, বিদ্যার নিলয়ে 

আকণ ডুবিয়াছিলে যড়ৈস্বধ্যনীরে । 

একালের অর্থ-সর্ব' নীতির অধীনে 

কে বুঝিবে তোমার সে লক্ষী-প্রত্যাখ্যান ? 

স্বার্থ চিন্ত।-কণ্টকিত সংসারে- দুদ্দিনে 

তোমরা পথের আলো দীপ্ত, জ্যোতিত্ব।ন্, 

জীননের ঘনঘোরে, দৃষ্টি-শক্তি-হীনে, 
আর্ধাঝধষিগণ পুগ্যে, বিধাতার দান। 
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মহামনীষী। 

জগন্নাথ তর্কপর্চানন | 

স্মৃতিশক্রি-খ্যাতি তব, পণ্ডিত প্রৰর, 

শারদ-কৌমুদী-ন্নাঁত সম্ভ-বিকশিত 
শেফালি-গুচ্ছের যুদু গন্ধে, আমোদিত 

করিয়৷ রেখেছে নিতা বাঙ্গালী অন্তর । 

কোশারেই (গুণে তব মেধা লোকোত্তর) 

সর্ববশাস্থম হয়েছিল তোমার অধীত, 

আজীবন লেই জ্ঞান করি' বিতরিত, 

বাঙ্গালীর চিরপুজা, তুমি 'শ্র্চিধর? | 

একটি তৃপ্তির কথা আগ আসে মনে, 

জীবন-কাহিনী তব করিলে স্মরণ, 

গুণের আদর তমি পাইলে জীবনে, 

সে সৌভাগা, এ সংসারে, পায় কয় জন? 
ধন্য সে রাজন্যবর্গ, ধা'রা ধাচ্যে ধনে, 

যশে, মানতে, করিলেন প্রত্তিভা-বরণ। 

৪8৩ 

০৫ 



তর্পণ। 

তারানাথ তর্কবাচস্পতি। 

সর্বশান্্রে সুপগ্িত, তুমিই একালে 

বঙ্গের প্রাচীন খ্যাতি, মনীষা-গৌরব, 
শান্তরজ্ঞানে, দেশব্য।পী গ্রতিষ্ঠা-সৌরভ, 

জাগায়ে গিয়া, চাল" মৃত্যু-অস্তরালে। 

কুলগত পাগ্ডিতোর শুভাশিস্ ভালে, 

স্তানের মহত্ব জবহ'লে অনুভব, 

বিস্ময়ে ভক্তিতে বাণী হয় যে নীরব, 

বিদ্যার গুঁদা্য, ভূমি চরম দেখালে। 

তোমার অক্ষয় কীপ্তি_ মহা আভধান, 

শান্ত্রশিক্ষ।-প্রচারের অক্লান্ত উদ্যম, 

অধ্যয়নে অনুরাগ, স্থধীবর্গে দান, 

ছাত্রহিতে স্বাথতা গ, বদান্যতা, শ্রম, 

দিগ্বিজয়ী পাগ্ডিতোর রাজার সম্মান, 

নারিবে করিতে কভু, কেহ অতিক্রম । 

১০২টি 





পারীঠাদ মিত্র (টেকচাদ ) রাগনারারণ বস 

ইন্ত্রনাথ বন্নোপাধা য় রজ্বনীক।ন্থ প্রপ ৪৫ প 
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৪ / গগী্্য নান্হিভ্যন্ত্রক্ধী 1 ঙ্ 
প্যারীচাদ মিত্র (টেকৃচাদ)। 

জাম] জোড়! হীরা-মুক্তা গহনার ভারে, 

আড়ষ্ট হইতেছিল শিশু-বলগভাষা, 

তুমি করে দিয়ে তার নগ্রমুত্তি খাস, 

পাঠাইলে মাঠে গোঠে খেলিতে তাহারে। 

ছাড়া পেয়ে, সেজে শিশু বন-ফুলহারে, 

নেচে হেসে গান গেয়ে-যেন স্বস্থ চাষা, 

বাড়িতে লাগিল-শত ভবিষ্যৎ আশা 

স্বতাবের মুক্তবাযু শিক্ষার আগারে। 

উপন্যাসে স্থষ্ট যেন,-নধর সবল, 
“আলালে' দুলাল” শিশু, লোকের সমাজে 

নগন আসিছে দেখি, আত্মীয় সকল 

বসন ভূষণ দিল, যেখানে য।” সাজে । 

পরি? শিশু নব সাজ--অমল ধবল, 

তব দত্ত স্বাস্থ্যে আজি কি শেভায় রাজে! 

১০টি 
8৫ 



তর্পণ। 

ধন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

সাহিত্য-গগনে তুমি শুত শুকতারা 

পূর্ববাকীশে উঠেছিলে,_নবারুণরাগে 
রঞ্জিয়া, বন্ধিম্ন রৰি ফুটিবার আগে-_ 

উষার ললাট-টাকা রজতের ধার!, 
সামগান-_দ্েবভাষা হ'য়ে তারাকার! । 

কি বিমল, কি যে সিগ্--সদা মনে জাগে 

তোমার সে দিত-জ্যোতিঃ ! দীপ্ত দিবাভাগে 

মিলাইয়! গেলে ধীরে, হ'য়ে আত্মহারা। 

ওতপ্রোত হ'য়ে মিশি' অরুণ বিভার 

শুজত। দিয়াছ তুম সমুজ্্বল করে”, 

অন্তমিত উষাতার! উঠি” যে আবার 

সন্ধ্যাতারা রূপে জ্বলে গোধুলি-অন্বরে। 

বাণী-পদে তব দান, অমূল্য অজর, 

দয়ার সাগর তূমি, হে বিষ্তাসাগর! 

১০. নি... 
৪৬ 



গগ্ সাহিত্যরধী। 

অক্ষয়কুমার দত্ত। 
সাহিত্য-সেবায় তুমি করি প্রাণপণ, 

করিয়াছ বঙ্গভাষা সজীব সবল, 

বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা-সম্পদে উদ্দ্বল। 
সন্প্রদায়-ধণ্মনীতি, শাস্ত্রের বচন, 

প্রতীচ্য ভাগার হতে কত জ্ঞানধন 

অহরণ করি” ঢালি বিছ| বুদ্ধি বল, 

দর্শন-বিজ্ঞানতত্ব করিয়া সরল, 

চারুপাঠা সাহিত্যের করিলে স্থজন। 

ধনস্পৃহা, স্বাস্থ্য-স্থখ, সর্ববত্যাগ করি? 
তত্ববোধিনীর সেবা! তব বার্থ নহে; 

সাহিতা-সংসারে তব সেই কাঁতি স্মরি। 

ওই শুন “বঙ্গভাষা” গর্বভরে কহে-__ 

“কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার, 

পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয়কুমার ।” 

৪৭ 



তর্পণ। 

রাজনারায়ণ বন্তু। 

প্রাচীন-নবীন-যুগ সঙ্গমের জলে 

স্নান করি” উঠি” মুক্ত সৈকত-শেখরে, 

যে বিপ্লুব দেখেস্কিলে সমাজের স্তরে, 

সাহিত্যে, শিক্ষায়, ধরে, সূ দৃটিবলে, 
আকিয়। সে স্মৃতি-চিত্র যতনে বিরলে, 

বিমল রহস্য-রাগে সুরপ্রিত করে? 

উদ্দার অন্তরে, তক্তি-অনুরাগ-ভরে, 

অর্পিয়াছ, মাতৃভাষা-চরণ-কমলে। 

আলোক-আলেখ্য তব আত্ম-বিবরণ, 

“একাল ও সেকালে" দর্পণ উজ্জ্বল, 

ইতিহু অভাব বঙ্গে করিয়া পুরণ, 
-_হে মনম্বী, কর্মমনবীর, ধণন্মাত্বা, সরল) 

তোমার জীবন-কথ। রাখিবে স্মরণ, 

্বদেশ-প্রেমিক তুমি, সৃহদ্-বশসল। 

৪৮ 
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গন্ত সাহিত্যরধী। 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

উপেক্ষিত বঙ্গভাষা মলিন হুঃখিনী,-- 

কৈশোরে স্থবিরা যেন, ছিল ক্ষুপ্জ মনে ; 
ঝলকি' উঠিল বালা, তোমার যতনে, 

ইন্দিরার প্রীতে যেন হইয়া মোহিনী । 

ভ্রমর রাজিল নেত্রে, খেলিল রোহিণী 

বিশ্বাধরে, কুন্দ'কলি ফুটিল দশনে, 

হৃদয়-বারুণী-তটে পিক-কুহরণে 

চমকি? গাহিল বাল! অপূর্ব রাগিণী ! 

সে গানের প্রতিধ্বনি বাজিতেছে গুন 

মেঘমন্দ্রে সপ্তুকোটা হৃদয়-মন্দিরে, 
তিন গ্রামে সপ্তহ্বরে হইয়া বিরাটু। 

কি আনন্দে-_-কি লবণ্ো, প্রা পেয়ে পুনঃ, 

হের হাসিতেছে দেবী, ভাসি আশানীরে, 

হে বঙ্গের চিরধন্ সাহিত্য-সআট, ! 

টির 
৪৪৯ 



তর্পণ। 

কালীপ্রমন্ন ঘোষ । 

গছ্য-গঙগ। বহেছিল বে ম্রোতধারে, 

কেহ লয়ে গেল তারে শ্যামক্ষেত্র মাঝে, 

কেহ গিরিপথে, কেহ মানব-সম।জে ; 

তুমি লয়ে গেলে ভক্তি-যতনে তাহারে 
স্থগন্ধে আকুল পুষ্প-বীথিকা মাঝারে, 

চিন্তার লহরী যথা চন্দ্রিকার সাজে, 

আবেগ-বিহ্বল। হয়ে কলতানে বাজে-_ 

ভাবের বহিত্র দোলে, মলয়-সঞ্চারে। 

ভাষ!, তব বাগ্সিতার জোয়ার-পরশে, 

ছুটিল পুলিন-প্লীৰি শোতে খরতর, 

কভু বা গভীর খাতে-_নুমন্দে হরষে। 
ভাষার সে নৃত্যলীলা-_বৈচিপ্র্য সুঙ্দর, 
ভূলিবে না কেহ তব, কভু কালবশে, 

হে বরেণা, সাহিত্যের “বান্ধব” অমর ! 

৫৩ 



গগ্ভ সাহিতার্থী। 

নন 

১০ 

ইন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। 

বিজ্রপের তীব্র কশা শক্তিমান করে, 

অপাল্গে বঙ্গের হাসি, স্ৃতীক্ষ প্রেক্ষণ, 

পরিহাস মুর্তিমান, রসাল বচন, 

অ।বিড়্ত হয়েছিলে বাণীর আসরে। 
সাহিত্য সরস করি' রহস্য-নিঝরে, 

স্বেচ্ছাচার কপটতা করিতে শানন, 

প্রকৃষ্ট উপাঘ তুমি করিলে রক্ষণ, 
ব্যঙ্গের অমোঘ কশা সিক্ষ-ভস্তে ধরে? । 

“কল্প তরু'-পঞ্চানন্দে। ভারত-উদ্ধারে) 

আপনার একদিক্ তুমি যে দেখালে, 

অধীর করিত কেন ভগ্ুতা তোমারে, 

সে দিক্ রাখিয়া গেছ চক্ষু অন্থরালে। 

তোম| সম একনিষ্ঠ সত্যে- ধর্ম্মাচারে, 

মাতৃভক্ত, বিষ্তোশুসাহী, বিরল একালে। 

৫১ 



তর্পণ। 

রজনীকান্ত গুপ্ত। 

একাগ্র মাহিতা-সেবী, মনস্ী, ধীমান, 

দীর্ঘকাল শ্রমসাধ্য সাধনার ফলে, 

ইতিহাস লেখকের, বঙ্গে, শীর্বস্থলে 

স্বাপিয়াছ নিজ নাম, করিয়া! সন্ধান 

বিস্মৃত-কাহিনী কত ত্যাগের মহান্, 
প্রচারি” তাদের কথা, বিষ্ভাধি-মগুলে 
অতীত ভারতে ধারা যশো।ম।ল্য গলে 

দিল প্রাণ রক্ষিব।রে মনুষ্যত্ব মান। 

ইতিহাস-সঙ্কলনে আগ্রহ-আদর, 

“সিপাহি যুদ্ধ”ই তব করেছে জাগ্রত । 

রচনার যশ তব- মনোজ, ভাশ্বর_ 

ওজন্বী ভাষার গুণে রবে অব্যাহত । 

তোমার স্বদেশ-ভক্তি, গভীর প্রখর, 

সফল করেছে তব, বাণী-£সবা-ব্রত। 

৫. 



ৃ গদ্থ সাহিত্যরথী। 

যোগেন্দ্রনাথ বিষ্ভাভুষণ। 
জাতিদৈন্যে বিক্ষোভিত হৃদয় তোমার, 

জন্মভূমি সেবিবারে হুইয়। চঞ্চল, 
পথাস্তর নাহি দেখি প্রশস্ত সরল, 

মাতৃভাষ।-সেবা পথ করি মুলাধার, 

স্সাহিত্যে বীরপুজ্জ। করিলে প্রচার ; 

ধর্্মবীর, কন্ম্মব।র, স্বাদশ-বসল, 

আত্মত|[গী বীর-চিত্র__মহান্, উজ্জ্বল, 

দেখালে আদর্শ কত, ইফ্ট-সাধনার | 

কি জ্বলন্ত ভাষ। তব, প্রা্ভল, মধুর, 

কি স্মন্দর বাক্য-চিত্র, বিশদ বর্ণন, 

হৃদয়ে ঝাজিত তব কত উচ্চ স্থুর, 

রহিবে তাহার সাক্ষ্য সে “আধ্যদর্শন? 

--যার স্থরভিতে বঙ্গবাণী ভরপুর-_- 

পুজার নির্মমালা তব--হৃদয়-দর্পণ | 

-০৫ 
৫৩ 



তর্পণ। 

(৮ 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 

সন্ধ্যার সীমন্তে, শ্বচ্ছ গাঢ় নীলিমায়, 

একটি সিন্টুর-বিন্দু-তারকা বিমল, 

যেমন উজলি, দিক করে ঝল মল, 
শত তারা মান ছয় সে দীপ্তি প্রভায়, 

সাহিত্যের মধুমাসে, তেমনি শোভায় 

রাজিল একটি জাতা, নিকুণ্তে শ্টামল, 
পত্র পুষ্প ফল ভার সকলি উজ্জ্বল, 
“ন্বর্ণলতা”' সে যে, তা'র তুলনা কোথায় ! 

বাঙ্গালার বায়ু জলে পুষ্ট সেই লতা, 

কিশলয়ে-ফলে-মূলে পরিচিত স্বাদ, 
অথচ সর্ববাংশে তার চির-নবীনত| | 

“কল্পলত!” সে যে তব, বাণীর প্রপাদ ! 

এক অর্ঘো তাই তুমি পেলে অমরতা, 

সে ত স্থ-“অদৃষ্ট”-_ নে পহরিষে বিষাদ*। ৰ 
০ 





হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধাঁয় ম নবীনচন্ সেন 

গিরীশ্চন্ত্র ঘোষ দ্বেজে্রলাঁল বাঁয় ৫৫ পঃ 

৯ ০ 
সা সত এ 



ন্ন্বি ও নাভনক্কান্ত ? 

মদনমোহন তর্কালঙ্কীর | 
ছিল হেন যুগ, বাহে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ 

বাঙ্গাল ভাষায় নাহি ধরিত লেখনী, 

মাতৃভাষা-চ্চা হেয়, লজ্জাকর গণি! 

সেই নিন্দ্য লোকাচ1র, করিয়া! লঙ্ঘন, 

মাতৃভাষা-হিত ধার করেন সাধন, 

সে সবার মধ্যে তুমি বরেণ্য মগ্রণী-- 

হে উদার, করিবর, অধ্যাপক-মণি, 

শিশু-শিক্ষা-সাহিত্যের অষ্টা মহাজন। 

প্রভাত-বন্দন! তব পাখী-কলরব-_ 

সাহিত্োর নবযুগ-আবাহন-গান ; 

তোমার দৃষ্টান্ত হেরি, হে বিপ্রাগৌরব, 
নারী বিষ্ভালয় পেলে উতসাহ-- সম্মান । 

যুগ-অগ্রগামী তব মানস,সৌরভ, 
প্রসন্ন করেছে খিল্প সমাজের প্রাণ । 

পার্স 
৫৫ 



তর্পণ। 

স্ রী 
রামনারায়ণ তর্করতু। 

কৌলীন্য প্রথার চিত্র-হৃদি-বিদারক-_ 
অস্কিত করিয়া তুমি দীপ্ত বর্ণরাগে 

ধরেছিলে সমাজের নয়নাগ্রতাগে-- 

সেই চিত্র বাঙ্গালাঁর প্রথম নাটক । 

শ্লেষ-বা্গ-পরিহ!স রস-উদ্দীপক 

তোমার বঝক্যের শর মন্দ মর্মে লাগে, 

সমাজের ক্ষত আও প্রতিকার মাগে, 

নাটক রচন! তব হয়েছে সার্থক | 

নিটুকে' উপাধি তব গৌরবের বটে, 
কুলীন কন্যার তণ্ত-নয়ন-আ।সার 

মুছাতে যে আন্দোলন বঙ্গদেশে রটে, 

মূল তা'র স্থবিখ্যাত নাটক তোমার ; 

ক+জনার রচনার সে সৌভাগ্য ঘটে-_ 
হে পণ্ডিত, স্বরসিক, আদি নাট্যকার ? 

০৫ 
৫৬ 



8 

কবি ও নাটাকার। 

মধ্যদন দত । 

কাব্য-কুপ্ঠে, বাশরীই বাজিত সতত, 

অনুকারী বাঙ্গ।লীর নাণী-কণ ক্ষীণ; 
তুমি সেথা বঙ্ক(রিয়া দিলে রুদ্রনীণ, 

দেখাইতে, বীণ'-তন্ত্রী শক্তি ধরে কত। 

গন্ত্রীরে অন্বরে যেন মেঘনাদ শত-_ 

গর্জিডিয়। উঠিল বীণ, মধুরে কঠিন, 

জাদাইল বঙ্গবাণী নহে কভু হীন, 
প্রাণে তার আছে বজ--শব অনাহত। 

তোমার সে মেঘরাগ, তানে মুচ্ছনায় 

কণ্ে দিল ভাষ', যাহে স্বদেশ-জীবন, 

সন্মিলিত গৌড়জন হৃদয়ে আত্মায়, 

ঘোষণা করিল 'ত"র নব জাগরণ । 

তোমার সে রুদ্রবীণ! বাজেনি বৃথায়, 

হে বরেণ্য মহাকবি, শীমধুসূদন | 

পা 
৫৭ 



$০ 

তর্পণ। 

দীনবন্ধু মিত্র । 

স্বতঃ-উচ্ছসিত মুক্ত রহন্য-ধারায় 

নাটকের পাত্র পূর্ণ করি, মুক্তকরে 

বিতরিলে হাস্টু-নধা বঙ্গ-নারী-নরে, 

তপ্ত অশ্রু কখন ব1 মিশ।ইয়। তায়। 

সেই অশ্রু ঝরেছিল, শ্ণতে ও দ্বায়, 
ভাস|ইতে বঙ্গ হ'তে যত নীল-করে 

--নিঃলহায় উৎপীড়িত আর্ত রক্ষ! তরে__ 

করুণ-রসের তব শ্রেষ্ঠ রচনায়। 

নাটকের অভ্যুদয় তোমারি কল্যাণে, 

তোমার যে নাট্যকলা বিধিদত্ত বর। 

তব স্থষ্ট চরিত্রের ভূমিকা-সোপানে, 
গিরীশ-অর্দেন্দু, বঙ্গে নটরাজেম্বর। 

সাহিত্যে তোমার নাম গ্রথিত পাষাণে, 

হে নমন্থ নাটাকার, রমিক-প্রবর । 

০৫ 
৫৮ 





*৪৭। ৭ 

ন্ ৰ শত 

হস ৮ 

দীনবন্ধু মিত্র বিহারিলাল চক্রবস্তী 
রাজরুষ্ণ রায় ৫৯ পৃঃ। 



কবি ও নাট্যকার । 

বিহারিলাল চক্রবত্তী। 

বাণীর নিভৃত কুগ্তে স্তিমিত নয়নে, 

আজীবন থাকি” মগ্ন সারদার ধানে, 

আবেশ-বিহবল মনে, প্রেমরাগ প্রাণে, 

কি গান গাহিলে তুমি পৌন্দর্যয-স্বপনে__ 
দুঃখেরে বরিয়া হাদে, নারী-ভক্তি সনে ৃ 

যে উচ্ছ।স রদশ্বধ! ্ষরিছে সে গানে__ 

ছন্দে, সুরে, বাকো, ভাবে মিলিয়া স্ৃতানে, 

জানে, তব গুণ-মুগ্ধ কাব্যামোদী জনে । 

সে গান্রে মধুবর্ষী সুরে তুলি' তান, 

“রবীন্দ্র” কবীন্দ্র আজি, “অক্ষয়”? অক্ষয়। 

বত দিন রবে ভ।ষা, তোমার সে গান 

গৌরবে গাহিবে তব কাবাত্বর জয়, 

জীবনে যদিও তুমি যাচ* নাই মান-_ 

হে বাণীর বরপুক্ত স্বপ্র-শক্তিময়। 
॥ 

নর ১৫৫ 

৫৯ 



তর্পণ। 

সুরেন্্রনাথ মজুমদার | 
তুমি গেয়েছিলে গীত পবিত্র মহান্ 

“মহীয়সী মহিম! মোহিনী মহিলার” 

মায়া-কায়। মাতা, ভ্তগ্রী, নন্দিনী, জায়ার। 

যে নারী, সমাজ-শৌভা শৃগ্ি-শ্মিতি-প্রাণ, 
মানব মনের তৃপ্তি পুণ্যের নিদান, 

“দাক্ষাত সাকার ধেন ধ্যান কবিতার।” 

“রাস-রসময়ী রাধ' প্রেমিক আত্মার,” 

সে নারীর স্তোত্র, তুমি করেছিলে গান। 

সে নহে প্রেমের গান, কোকিল-কুজন, 
সে নহে দেবীর স্তব, সাধক-সঙ্গীত, 

নারার নাহাত্য সে যে অধাত্ববর্ণন, 

প্রাণের গভীর ভাষা, হৃদয়-শোণিত-_ 

বীণার ঝঙ্কারে মিলি” মৃদঙ্গ-বাদন, 

অপূর্বব পাঁবন গীত, প্রশংসা-অতীত। 

৮০৫ 
৬০ 



কবি ও নাট্যকার। 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ভারতের জড়নিদ্রা ভঙ্গ কামনায়, 

গেয়েছিলে তুমি উচ্চ উদ্দীপনা গান। 

দেব-হিতে দধীচির মহ! আত্মদান, 

রুদ্্রপীড়-মৃত্যু কথা, প্রদীপ্ত ভাষায় 

_জাগাইতে তেজ-মান বাঙ্গালী হিয়ায়-_ 

বলেছিলে তুমি, রচি' কাবা স্থুমহান 

বার রসে, নান! ছন্দে, ভাবে গরীয়ান, 

হৃদয়ের তুর্ধ্যধবনি ভবিষ্য-আশায়। 

দেশ-মাতৃকার করি” অকালে বোধন, 

সফল্যের বরমাল্য পরনি' গলায় ; 

বাণীব্রত কিন্তু তৰ হয়েছে সাধন, 

মহাকবি, চিরপুজ্য তুমি বাঙ্গ।লায়। 

ভাগ্যচক্রে, অন্ধে দৈন্যে, ত্যজিলে জীবন, 
ূ ভারভী-প্রসাদ-স্থখ, ভূপ্ভ, অমরায় ! 

সি 



তরপণ | 

গিরীশচন্্র ঘোষ | 
বর্ণ রেণু গীত কর, নাট্য প্রহ্ন, 

বহিয়া তরঙ্গতঙ্গে আনি অবিরল 

ফুটায়েছে রলঃসরে ফুল্ল শতদল, 

তোমার কবিত্ব ধার মুক্ত প্রশ্রবণ_- 

নাটকীয় প্রতিভার দীপ্ত নিদর্শন । 

কমল-হীরকে তুমি কর ঝল্মল. 

বহে বায়ু চরানন্দ, ট।লে পরিমল, 

হাসে রঙ্গলম্ষমী, তব সাধনার ধন। 

তোমার চৈতন্য, বুদ্ধ-_-ভক্তির প্লাবন, 

পশুপতি-দক্ষ-মদি অভিনয়-স্যুতি, 

ইতিহ, সম।জ-চিত্র--জীবন্ত নাটক, 

রামায়ণ-ভারতের কথ! সনাতন, 

অম্লান রাখিবে তব সুনাম স্বকৃতি-_ 

হে বঙ্গের নট-গুরু, কবীশ, সাধক । 

-০৫ 
৬ৎ 



কবি ও নাট্যকার। 

নবীনচন্দ্র সেন। 
গৈরিক নিঃআাৰ সম জ্বলম্ত-তাষায় 
জাতীয় কলঙ্ক কথা, মন্াস্তিক দুঃখে, 

গায়িলে আবেগে তুমি, উচ্ছসিত বুকে, 

প্লাশীর যুদ্ধ” ছলে, শোকের গাথায়। 

দেশভক্তি-রূপান্তর স্বধর্ণ-নিষ্ঠায় 
উদ্বোধিত হয়ে তুমি, কি প্রশান্ত মুখে 

গায়িলে শ্রীকৃষ্ণ-কগ! রসোল্লাস সুখে, 

ঝঙ্কত বীণার তানে, মুগ্ধ মহিমায় । 

রক্ষিলে বঙ্গীয় কাঁব্যে ভূমি, আধ্যভাব, 

প্রকাশিয় ধন্মতত্ব, মহাভারতের । 

যৌবন-আবেগ হয়ে ভক্তিতে বিলয় 

প্রতিষ্ঠা করিল তব কবিত্ব-প্রভাব। 

কুষ্ণতন্ত কবি তুমি, শ্রেষ্ট এ যুগের_- 
কবিত্বের কীত্তি তব, ভাম্বর-অক্ষয়। 

০৫ 



তর্পণ। 

রী 
রাজকৃষ্জরায়। 

প্রমাণ করিতে নিজ দুর্ভাগ্য জীবনে 

ভারতী ও কমলার অলঙঘ্য বিবাদ | 
_কি কঠোর সত্য তাহ! নহে তা প্রবাদ-- 

এসেছিলে তুমি কি গো ভারত ভুবনে ? 
বাণীর অকুণ কৃপা, জজত্র বর্ষণে 

নারিল ঘুচাতে তব কুগ্রহ প্রমাদ ; 

ব্যর্থ কর ভারতীর গুভ আশীর্বাদ, 

বিকালে অমূল্য রত, লন্মমীর ছলনে ! 

রসাল, সরল, দ্রুত রচন1 তোমার 

বঞি' রঙ্গমঞ্চে নিত্য নব উম্মা্না, 

অপ্পয়াছে বাণীপদে শত উপহার-- 

. রামায়ণ-ভারতের নবীন সাধনা, 

অবসরে যত্বে গাথা কবিতার হার-- 

ভারতী-কৃপার স্ফুট অভ্রান্ত স্োোভনা। 

শা 



কবি ও নাট্যকার । 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 
ব্ঙ্গ-পদ্চে, শুভ্রশুচি পরিহা স-গানে 

অতুলন, দেখায়ে সমাজ কত শত, 

রতত্বোজ্বল-ছত্র-গছ্ে, মুক্তা-শ্লোকে কত, 

কবিত্ব-মণ্ডিত নাট্য, বিকশিয়া প্রাণে 

কি মহব ভ্রাতৃপ্রেমে, ত্যাগে, আত্মদানে, 

বীরধর্শে, সাধনায় পরহিত-ব্রত, 

গ্রাণ-ঢাল! গীতে করি, দেশাত্মা জাগ্রত, 

“মানুষ গড়িতেছিলে, বঙ্গের সন্তানে । 

অকন্মাং স্তদ্ধ করি? স্তোত্র স্ুগস্তীর, 

ফেলিয়। “ভারতবর্ষ'__'জম্মভৃমি,--'দেশ”-_ 

_ আরব্ধ বাণীর ব্রত, করিলে প্রয়াণ 

কোথা তুমি, কলক, কবিকুল-বীর, 
রাখি চিরন্মৃতি হায়! সঙ্গীতের রেশ. 
হে রমিক, হে ভাবুক, হে স্বদেশ-প্রাণ ! 

সপ 
৬৫ 



তর্পণ। 

রজনীকান্ত সেন (কান্তকবি ) । 
নীরব সে পিকরব, পঞ্চমের তান ! 

কলকণে অতর্কিতে ক্কে হানিল বাজ? 

গায়িতে গায়িতে পিক, কেন হায় আজ 

লুটায়ে পড়িল ভূমে--থেমে গেল গান! 
স্মরিলে তোমার কথা কেঁদে ওঠে প্রাণ" 
হাসিতে বাঁশীতে তুমি হে রদিক-রাজ, 
দুদণ্ড আলাপে বাঁধি, বাঙ্গালী সমাজ 

চির প্রেম-ডোরে, কোথা হলে অন্তর্ধান ! 

আর না গুনিবে কেহ সে “চামৃত” “বাণী 

দেশব্রত গায়কের হৃদয়ের স্বর, 

ভক্তি সাধনার মন্ত্র--“অভয়া' “কল্যাণী 

কিন্ত্বু সেই সুরে তরে আছে বায়ুস্তর, 

সে বায়ু সেবনে পুষ্ট বাঙ্গালার প্রাণী 

“কান্ত কবি' স্মৃতি করি রাখিবে অমর | 

৮০৫ 





যতীক্্রমোহন ঠাকর প্রতীপচন্ত্র মজমদার কালী প্রসন্ন কাবাবিশারদ 

উমেশচন্দ্রবন্দোপাপ্ায় হরিনাথ দে কালীকু্ণ মিত্র (মৃত্যুশব্যার) 

বিনয়রুষঃ দেব মহেন্দ্রলাল সরকার কালীচরণ বন্দ্যাপান্যায় 

৬৭ পৃঃ! 



ঙ সন্মাজ-ভ্িতৈস্মী | 

মহারাজ। কষ্ণচন্্র রায়। 

নদীয়ার রাজ! ভূমি গুণী, জ্ঞানবান্, 

কবির সম্মান-দাঁতা, পপ্ডিতপালক, 
রসগ্রাহী, সদাশয়, সজ্জন-সেবক, 

কেবা ছিল বঙ্গদেশে তোমার সমান ? 

রাজার কর্তব্য তব ছিল উচ্চ জ্ঞান, 

গুণের আদর তৃমি জানিতে সম্যক, 
প্রতিভা পালনে তব হইত পুলক, 

নৃপতি- আদর্শ তৃমি বাঙ্গালী প্রধান। 

কোথায় ভারতচন্দ্র, কোথা ৰাথেশ্বর, 
নাহি সে গোপাল ভাড়--রসিক সম, 

কোথা তব সুধী-সভ “পঞ্চরতব'? আজ, 

নাহি সে “প্রসাদ কৰি*-_-সাধক প্রাবর | 

কিন্তু প্ৃতিমাঝে রাজে সে টাদের হাট, 

বঙ্গের “কিক্রমাদিত্য; তুমি মহারাজ। 



তর্পণ। 

রাণী ভবানী। 
সে দেশে জন্মেছি মনে ভাগ্য বলে" মানি, 

যে দেশে স্বনামধন্যা-স্নারী অনুপমা) 

দয়া, ধর্ম, তীক্ষ বুদ্ধি, সৈর্যা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, 
আদর্শ দেখাতে সবে একাধারে আনি, 

পাঠালে তোমারে বিধি, করি রাজরাণী-_ 

প্রজার মাতৃকা মুক্তি, লংসারের রমা, 
পরার্থে জীবিতা, নিক্জে নন্ন্যাসিনী সম 
কাশীধামে অন্নপূর্ণা ধঙ্গে মা ভবানী। 

ভীর্থে, ধর্মে, দানে, পুণ্যে, নারীর কল্পনা, 

কি পবিত্র মহনীয় বিরাট আকারে, 

সুন্মমদশী স্থুনিপুণ শিল্পীর রচন! 
হতে শ্রেষ্ঠতর রূপে বিকশিতে পারে, 
প্রত্যক্ষ দেখায়ে গেছ, হে বঙ্গ-ললনা, 
প্রাতম্মরণীয়! তৃমি, প্রণমি তোমারে । 



সমাঁজ-হিতৈষী। 

রর 
কষ্চন্ত্র সিংহ (লালা বাব)। 
যত দিন মোহমদে মত্ত থাকে মন 

ততদিন ভোগন্থুখে লোকে ভুলে রয়, 

কিন্তু প্রাণে ধর্দভাব হইলে উদয় 

ধূলি সম ভাবে মন মান্য ধন জন। 

রাজার এশ্বব্য স্বখ বিলাস ব্যমন 

মৃগতৃষ্ণা ভাবি? তাই, তাজি সমুদয়, 

বরিলে বৈরাগ্যে তুমি চির শান্তিময়, 

ত্য।গ পথে উজলিলে মানব জীবন । 

, সার্থক হই তব তীর্থ-অভিযান ; 
বৈরাগী বৈষ্ণব কত, দীন নিঃসম্বল, 
লভিছে প্রত্যহ তব কুঞ্রে অন্নদান; 

বৃন্দাবন ধাম তব কীত্ডিতে উজ্জ্বল, 

প্রবাসী যাত্রীরা তব করে গুগ-গান, 

চিরধন্য পুণা তব-_-বৈরাগ্য সফল। 

১০. ০ 
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তর্পণ। 

রামদুলাল সরকার | 

স্নছুলত সততায়, তীক্ষ বুদ্ধিবলে, 

অতি হীনাবস্থ! হ'তে হয়ে ক্রোরপতি, 

বণিক্-সআ।ট বঙ্গে, ধাণ্মিক, স্রমতি, 

এশবর্য্ে গৌরব দিয়া, গেছ তুমি চলে । 
বাণিজ্যে বাঁধিয়! লক্ম্মী, নিজ গৃহস্থলে 

প্রসাদ বিলা'তে তা*র ছিল না বিরতি । 

সৌহার্দ দেখায়ে বিশ্বমানবের প্রতি-_ 
হ্বনাম-স্থকৃতি-মাল্য পরে; গেছ গলে। 

অন্ন-বন্ত্র-মর্থদান, ক্ষমা কৃতজ্ঞতা, 

পরছুঃখ-কাতরতা, সৌজন্য, বিনয়, 
পত্বী-ভাগা, সাধু-যোগ্য দয়! বদান্যতা, 

বিলাসে অনাস্থা, ভক্তি, অধর্শের ভয়-_ 

বিজড়িত স্মৃতি তব চরিত্রের কথা 
মহনীয়, শিক্ষার্থীর মঙ্গলনিলয়। 

৯০টি 



সমাজ-হিতৈষী । 

রামরতন রায়। *& 

দোর্দণড প্রতাপে তুমি নিজ ক্ষমতায় 

দমন করিয়। দর্পে পরস্বাপহারী 

ুর্দান্ত তক্ষর দস্থা নরহত্যাকারী, 

দুর্িয় রতন রায়” খ্যাত বাঙ্গালায় | 

দুর্বলের ছিলে তুমি প্রবল সহায়, 

কাশী-বাসী বিপর্যস্ত বঙ্গ নর-নারী, 

'গুপ্তা' ভয়ে শান্তি পেয়ে কল্যাণে তোমারি, 

কৃতজ্ঞ অন্তরে তব যশে।গন গায় । 

দুষ্টের শাসন আর শিষ্টের পালন, 

সমাজ রক্ষার তরে কর্তব্যের সার-- 

সেই পুণাকশ্ম তুমি করিয়া সাধন, 

ন| ডরি+ শত্রর হস্তে হত্যা অত্যাচার, 

ধন্য করে গেছ তৰ বাঙ্গালী জীবন-_ 

ঝরে তব স্মৃতি” পরে ভক্তি পুষ্পাসার। 
পপ সী াশসীসস ৮ 

* নড়ালের রঙন রান্ন। 

৭১ 



তর্পণ। 

মহাঁরাণী ্বর্ণময়ী। 
ঘনপত্র সমাচ্ছন্ন তরু-অস্তরাল 

হ'তে আসি' অবিরাম পাপিয়ার তান 

স্বরলহরীতে যথ৷ পূর্ণ:করে প্রাণ, 
মনে হয়, পক্ষী নয়-পন্বর ইন্দ্রজাল 

রেখেছে লুকায়ে বুঝে বিটপী বিশাল। 
তেমনি অস্তিত্ব অন্য জা! করি সন্ধান, 

_জানিত তোমাকে লোকে মুন্তিমতী দান-- 

ভূতলে কমলা ভাবি পূজিত কাঙ্গাল । 

যেধ! হুঃখ, যেখ! দৈগ্া, যেখানে অতাব, 

আসিত তথায় তব কৃপা আশীর্বাদ । 

ঘোঁর নিরাশায় করি তব দয়ালান্ত 

দুরে যেত অবিশ্বাস ক্লেশ অবসাদ। 

তোমার করুণ।ময়ী মুক্তি স্বর্ণময়ী 

জাগিছে বাঙ্গালী প্রাণে হ'য়ে স্ৃতাজয়ী ! 

এরি ০৫ 
৭ 



সমাজ-হিতৈষী | 

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্াসাগর | (২) 
জন্মে জন্মে, যুগে যুগে, বহু তপস্ায় 

্রাঙ্মণের পুণ্যার্জ্রিত যে পুরুষকার 

তুষারে জমিয় ছিল হৃদয়ে তোমার, 

বিধবার তগ্তশ্বাস বিগলিয়া তায় 

উতসারিল মহোচ্ছামে করুণা ঝারায়। 
লঙ্ঘ' দেশাচারগিরি, শাস্ত্রের প্রাকার, 

সে প্রপাত বারিরাশি, লভিয়! বিস্তার, 

স্থজিল দয়ার সিন্ধু আর্ের সহায়। 

সেই নীরে কত কবি বিগুক্ক রসন! 

আর করি,মধুকণ্টে পৃজিল ভারতী, 
সে বারি পরশে কত প্রতিভার কণা! 

অগ্নুরিত হয়ে হ'ল রমা বনস্পতি-_ 

কত অশ্রু ধুয়ে গেল, জুড়াল বেষনা, 

রাঁজিল রসালে পুনঃ লৃষ্টিতা ব্রততী। 



তর্গণ। 

্....--& 
শ্তুনাথ পণ্ডিত । 

তোমার দৃষ্টান্ত হেরি শিখুক উচ্চাশী ) 

হীন দশ! হতে উঠি, সমুচ্চ আসনে, 

কেমনে সার্থক তুমি করিলে জীবনে, 

প্রদর্শিয়া মানবের শ্রেষ্ঠ গুণরাশি। 
সব যায় কার্তি থাকে, কীন্তি অবিনাশী ; 
অলঙ্কৃত করি শ্রেষ্ঠ ধর্্মাধিকরণে, 
প্রথমে তুমিই তব দেশ-ভ্রাতৃগণে, 

ধন্য করে গেছ চলি" কাল-শ্রোতে ভাপগি' | 

ব্যবহারাজীব হয়ে উচ্চনীতি জ্ঞানে 

কয়জনে তোম| সম মিথ্য। পরিহারে 

/ সত্যের সহায় হয় স্বর্থ বলিদানে ? 

সেই ধর্ম্ম-বুদ্ধি হেতু 'মাজিও তোমারে, 

স্থাপিয়। রেখেছে লোকে আদর্শের স্থনে, 

বদান্যে, সৌজন্যে, তুমি বরেণ্য সংসারে । 

০৫ 



সমাজ-হিতৈষী। 

8 
রাজ। রাজেন্দলাল মলিক। 

এশ্বর্যের লীল৷ ক্ষেত্র এ মহা নগরে 

নাহি কোন অন্নসত্র, কুণ্ধী, পীঃস্থান, 

বুজনে নিত্য যেথ! হয় অন্নদবান, 

হেরি নতস্থল হতে, বিষণ তাস্তরে, 

ধনীর ভবন খুঁজি তন্ন তন্ন করে, 

রক্ষিতে হিন্দুর দেশে লক্মনীর সম্্ান, 

উরিলেন অন্নপূর্ণা-_তুমি পুণাবান__ 

তোমার আলয়ে--তব শ্ুকৃতির বরে। 

রাজধানী শোভা তব ম্কারটিক প্রাসাদ-_ 

স্থপতি ভাঙ্কর শিল্পে ম[খি বিমোহন ; 

সে শোভা বদ্ধিত করে দেব আশীর্ববাদ__ 

যখন অতিথিগণ আসি” অগণন, 

অঙ্গনে গ্রহণ করি' ভোগান্ন প্রমাদ। 

' জগন্নাথে ভক্তি তব করয়ে স্মরণ। 
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তর্গণ। 

' মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর । 
গুণিজন গুণগ্রাহী, নিজে গুণবান্, 
সাহিত্যের অনুরাগী, সাহিত্য-সেবক। 
নাট্যকল! উৎকর্ষের রিশিষ্ট সাধক, 

কৰিঞ্জন বন্ধু, দাতা, বিনয়ী, শ্রামান্, 
উচ্চাঙ্গ লল্িত-কলা৷ সউরৎসাহী-_প্রধান, 
সবিখ্যাত কলাবৎ গায়ক বাদক, 
অনেকেরি ছিলে তুমি বান্ধব-_-পালক; 
আশ্রিতের অন্নদাতা, লক্গনীর সন্ভান। 

এ মহানগরী তুমি করি অলঙ্কৃত 

ধনে-মানে বাঙ্গালীর সমুচ্চ আসনে-. 
রাজ-সপ্মানের ছিলে শীর্ষে অধিষ্ঠিত । 
মনে পড়ে দে সৌজন্য বাণী-সেবী জনে,_- 
জীবন-সন্ধ্যায় যবে জরায় পীড়িত, 

তখনো! আসিতে তুমি 'পূণিমা মিলনে ।” 

৯০ 
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সমাজ-হিতৈষী । 

হরিনাথ মজুমদার ( কাঙ্গাল )। 
একদিকে হেরি তুমি পল্লীবাসী বীর, 

অরি তব, দেশমান্য ভূম্বামী, 'ুবল-_ 

তুমি অতি নিঃসহায়, সাহস-সম্বল, 

কিন্তু সে অসম-রণে না হয়ে অধীর, 

“যেথা ধন্ন সেথা জয়” জানি মনে স্থির, 

শত্রু মাঝে একারথী-_নির্ভীক অটল, 
দেখালে বিচিত্র বীর্ধয, সামর্থ্য, কৌশল, 
রক্ষিতে প্রজার স্বত্ব-কৃষাণ কুটার। 

অন্যদিকে হেরি_ তুমি বাউল-_কাঙ্গাল, 

মগ্ন হয়ে আছ কভু পরমার্থ গানে, 

কভু ছি'ড়িবারে মায়া-_সংসারের জাল, 

খু'ঁজিছ মুক্তির পথ-_-মরজি তন্ব-ভ্ঞানে। 

এক করে করঝূল, অন্যে একতারা, 

ন্মরিলে তোমার মুক্তি হই আত্মহারা ! 

7 ০৫ 
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তর্পণ। 

পরিব্রাজক শ্রীকষ্ণপ্রসন্ন মেন 1 
সুদুর অতীত হ'তে এখনে শ্রুবণে 
ধ্বনিছে সে অগ্নিবাণী, প্রোজ্্বল উচ্ছাস-_ 
মেঘের গর্ভনে মিশি” ঝটিকার শ্বাস__ 
তাষার রাগিণী-যুক্তি আবেগ মিশ্রণে 

তড়িৎ-প্রবাহ যাহা ছ্ুটাইত মনে। 

ধর্মের সুষুপ্তিভঙ্গে, অদম্য প্রয়াস, 

হিন্দুধশ্ম অভ্যুত্থানে প্রশান্ত আশ্বাস, 

এখনে! মিশিয়া আছে বঙ্গের পবনে। 

তোমার সে মোহকরী বাণী উন্মদনা, 

পাশ্চত্য-আদর্শ-পুজা, করেছিল রোধ ; 

শ্বধর্মে, স্বজাতি-প্রেমে, তব উদ্দীপনা, 

জাগ্রত করেছে, আধ্য-মহত্বের বোধ। 

বাগ্িতায়, বঙ্গে তব ছিল না তুলনা, 

নারিবে করিতে বাণী, তব খগ-শোধ। 
সপ াসপি্পলাশ পি 

শি 

০ 

* কৃষ্ণানন৷ হ্বামী। 
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সমাজ-হিতৈষী। 

8 
( ভাই ) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । 

তব অরত্োন্নতি কথা মহা শিক্ষণীয়; 

প্রথমে বক্তৃতা চেষ্টা-_বিফল উদ্যম, 
পরে বাখিতার লাভ-_-মনোজ্ঞ চরম, 

জ্ঞানের উৎকর্ষ তব--চেষ্টায় স্বকীয়: 

ভাষার মাধূর্যা স্থটি-_শ্রুতি-স্থখ-প্রিয়, 
ধন্মনীতি-প্রচারের শক্তি অনুপম, 

রচনার পরিপাটা, ধর্মম-হিতে শ্রম, 
সকলি শিক্ষার কথা আদর্শস্থানীয়। 

বরণীয় তুমি নহ শুধু সে কারণে, 

প্রতিষ্ঠা করিয়া তুমি অক্লান্ত আয়াসে 
বিশ্ব-পিদ্যালর-ছাত্র মিলন-মন্দির % 

গেঁথে গেছ নাম তব লোকের স্মরণে 

_বাঁধি' ছাত্রগণে চির কৃতজ্ঞতা পাশে 

হে বিশ্ববিআত বাগ, ব্রাহ্মধর্্ম-বার ! 

5৯ কালকাতা হউনিভ!টিটি ইনিষিটিটু। 
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1 
তর্গণ। 

রমেশচন্ত্র মিত্র। 
ভারতের উচ্চতম বিচার আসনে 

বসিবার অদ্বিতীয় সৌতাগ্য-সম্মান 

লভি+, বঙ্গ জননীর ছুঁমি সুসম্তান 

ভূলনি” দেশের সেবা, দীন দুখৌজনে। 
সত্যনিষ্ঠা, স্থসাহস, পরীক্ষার ক্ষণে 
অক্ষুণ্ন রাখিয়া! তুমি ধীমান, বিদ্বান্, 

গম্ভীর, বিনয়ী, দাত!, হে চরিত্রবান, 

গৌরৰ ঢালিয়! গেছ বাঙ্গালী জীবনে ! 

এ সংসারে কত লোক নিত্য আসে যায়, 

তা'র মধ্যে ক'জনের কথা লোকে ভাবে 

জীবলীল। সাঙ্গ করি” লইলে [বিদায় ? 

তুমি গেছ, স্মৃতি আছে, কভু নাহি যাবে, 

কর্তব্যে উচ্চাশী যেব! হ'বে বাঙ্গালায়, 
সগৌরবে তব নাম মুক্তকণে গা+বে। 

ক ও ১০০৪২ ০ 
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সমাজ-হিতৈষী । 

মনোমোহন ঘোষ। 

নিঃসহায় বিপয্ের কাতর আহ্বান 

গুনিলে ধাইতে তুমি বন্ধ-পরিকর, 

বিজ্ঞতায় বাগ্সিতায় তুঙ্গ মহীধর, 

কুচক্রের লৌহজাল করি খান্ খান্, 
অভ বিচারকে দিতে আইনের জ্ঞান । 

নির্্দোষেরে দণ্ড হ'তে দিয়া অবসর, 

শক্তির সদ্ধায়ে হ'তে কৃতার্থ অন্তর-- 

তুচ্ছ গণি” স্বার্থ চিন্তা--হৈম মূল্যদান । 

গায় পাখী, ফোটে ফুল--বিলায় সুবা, 

মুক্ত বায়ু বহি" নিজে চরিতার্থ হয়; 

তৃমিও জীবনে দিলে সে প্রেম আভাষ-_ 

এ সংসার কর্াক্ষেত্র -বিপণি ত নয়! 

তোমার মাদর্শ বঙ্গে হউক বিকাশ, 

পরার্থ-সাধনা নহে স্বাথ“অপচয়। 
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তর্পণ। 

মহারাজ! বিনয়কষ্জ দেব। 
শক্রকেও দয়! তব, সৌজন্য, বিনয়, 
দাঁতব্য-সমিতি---যা”র গঠন পালন 

শোভাবাজারের শোভা করেছে বদ্ধন-_ 

সেই গ্রীতি-স্থৃতি যন্ধি কালে লুপ্ত হয়, 
তথাপি তোমার নাম, হে রাজতনয় ! 

বাঙ্গালীর মনে সদ! রহিবে ম্মরণ__ 

“সাহিত্য সভার তুমি করেছ স্থাপন 

'পরিষদ্” সৃষ্টি তব শ্কীন্তি অক্ষয়। 

ওই দেখ, বঙ্গবাণী পুজার মন্দির 

গঠিত হয়েছে ! সেথ! শত উপচার 
আসিতেছে ভক্তিমান্ সাহিত্য-সেবীর ; 

সফল হয়েছে শুভ সঙ্কল্প তোমার-_ 

উদ্ধার হতেছে কত দুল্লভি পু'থির, 
বঙ্গসাহিত্যের নিত্য বাড়িছে প্রস!র। 

৮০৫ 
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১ রাধাঁকান্ত দেব 

এ. রাজেন্দলাল মন 



স্পাঞ্জ্র-ওন্কাম্প ভ্িতৈস্বী! 

রাজা রাধাকান্ত দেব। 

কায়স্থ সমাজ-পতি, বিদ্বান্, সজ্জন, 

হিন্দুর নায়ক বঙ্গে, পণ্ডিত-পালক, 

প্রাচীন-মাচার-নিষ্ঠ, শিক্ষার সেবক, 

বাণীরত্ব আহরণে করিয়া মনন, 
নিয়োজিত করি, বনু বিজ্ঞ স্তবধীজন, 

বহুশ্রমে, বন্তুবায়ে, করিলে সার্থক, 

তোমার বিপুল কান্তি পণ্যের স্মারক, 
শব্দ কল্পদ্রম-গ্ন্থ, অমূলা রহন। 

বঙ্গে, তব গৌরবের নাহি পরিসীমা, 

মনীধি-সমাজে সবে করিছে ঘোষণা 

স্বদেশে বিদেশে তব গ্রস্থের গরিম]। 
বিরাট্ কল্লন', দীর্ঘ কঠিন সাধনা, 
জ্ঞান-বৃদ্ধিকল্লে, তব দৃষ্টান্ত মহিমা, 
হিতকম্মে রবে বঙ্গে, চির উদ্দীপন! । 

রাবার পজািগাওনররীয 
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তর্পণ। 

কৃষ্চজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 

“বিষ্।কল্প্রম' নামে গ্রন্থ মূলাবান, 

প্রচারিয়া ছিলে তৃমি বিদ্যার ভাঙচার-_ 

সে নাম যে যোগ্যতর নিজেরি তোমার। 

ইতিহাস, ভাষাতত্ব। মাহিত্য, বিজ্ঞান, 

দর্শনাদি নান! শাস্পে হ্থগভীর জ্ঞান 

প্রচার করিয়! তুমি বু উপকার 

করে গেছ শিক্ষার্থীর _বাঙ্গালা ভাষার : 
তোমার মনীষ! খাতি বাঙ্গালীর মান। 

গির্জজী-ঘরে ইংরাজিতে তোমার ভজনা 

শুনি” ইংরাজেরে| মনে উদিত বিস্ময়; 

বিশ্ব-বিষ্ভালয়ে তব জ্কান-_গবেষণ। 

করেছিল মত তৰ সর্বক্বে-সর্বময় 

রাজনীতি-ক্ষেত্রে তব মির্ভীক রসনা 
দেশের বিপল্ষ-নীতি করিত বিলয় । 

। ০ 
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শান্ত্রপ্রকাশ হিতৈধী। 

রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র। 

হে মহামনীষি, তব উচ্চ গা.বষণ! 

প্রতুতত্ব-তৃষ! বঞ্জে করি জাগরণ, 

ধবংসের কবল হতে করিল রক্ষণ 

কত পুরারৃত্ত, লিপি, ভাস্কর-কল্পনা, 

স্থপতির কলাকীন্তি প্রতিভা, প্রেরণা। 

বদ্ধ-গয়া মন্দিরাদি করিলে দর্শন, 
উত্কলের তীর্থে তীর্ঘে করিলে ভ্রমণ, 

মনে পড়ে তব বিশ্ববিশ্রুত রচনা । 

পাশ্চাত্য সাহিত্যে তব স্বুনাম সৌরভ, 

গাণ্ডিত্যের যশঃপ্রভ| ভূবন বিস্তৃত । 

মাতৃভাষা সাধনায় ছিলে না নীরব, 

বঙ্গ সাহত্যের নেতা সর্ব সমাদৃত | 

পুরাতত্ব প্রচারের অগ্রণী গৌরব 
বে তব না হইবে কড়ু অপহাত। 

৮৫ 



তর্পণ। 

কালী প্রসন্ন সিংহ। 

কমলার বংশধর তুমি কীন্তিমান্, 

নুলেখক, মুরসিক, বদান্য প্রবর, 

ভারতীর মহাষজ্ধে হয়ে অগ্রসর, 

ন! ডরিয়। কমলার ক্ষু্ অভিমান, 

করিলে সর্ববন্থ পণে বঙ্জ সমাধান | 

বাণীর প্রসাদে তুমি, মহাতাগ্যধর, 
বিতরিয়া যন্ত্ন্থধা--সদ মুক্ত কর.. 
স্থাপিলে শাশ্বত পুণ্য কীন্তি গরীয়ান্। 

তোমার কল্যাণে পুষ্ট তাষ| এ যুগের-_- 
মহাভারতের তাষ৷ প্রাঞ্জল মধুর, 

সুতমের ভাষা তব উন্মুক্ত প্রাণের, 

নৃতন ভাষায় বাজে সেই ছুই স্থুর। 
মরতে স্বল্লায়ু তৃমি-_ছূর্ভাগ্য বঙ্গে র)--- 

কীন্তিতে চিরায়ু হয়ে শোত স্থুরপুর। 



 শাস্ত্-প্রকাশ হিতৈষী। 

রমেশচন্দ দত্ত | 

তোমার স্বদেশ-প্রেমে, শ্রমে, প্রতিভায়, 

লোক চক্ষে আসিয়াছে ভেদিয়৷ আধার 

প্রাচীন তারত-চিত্র, লুপ্ত সভ্যতার । 
খথেদ প্রকাশি' তুমি পাশ্চাত্য-ভাষায়, 

রামায়ণ ভারতাদি ইংরাজি গাথায়, 

অতীত গৌরব করি, প্রতীচ্যে প্রচার, 

উজ্জ্বল করিলে মুখ ভারত-মাতার, 

লভিলে অক্ষয় যশ, স্বদেশ-সেবায়। 

? 

ইতিহাস-রাজনীতি-সাহিত্য-কমলে 

ভক্তি-অর্ধ দিলে দেশ-মাতৃকার পদে । 

উপন্যাস-মল্লিকার মাল! দিয়! গলে, 

সাজাইলে বঙ্গভ' যা শোতন সম্পদে । 

তোমার রচনা-কীপ্তি, কাল-সিন্ধু জলে 
অক্ান রাখিবে, তব স্মৃতিকোকনদে। 

৮৭ 



যোগেন্দ্রচন্্র বন্তু। 

তোমার স্ুকৃতি গুণে দীন বঙ্গবাসী 

প্রথমে শুনিল বসি' ষগ্ডপে কুটীরে 
ঘটিতেছে যে ঘটন। পল্লীর বাহিরে, 
জানিতে দেশের কথ; হইল প্রয়াসী। 

তোমার উদ্ভে।গে লুপ্ত শাস্-গ্রন্থরাশি 

মুদ্রাঙ্কিত-_গনৃদিত ইয়ে ধীরে ধীরে, 
বিরাজিছে গৃহে গৃহে মঠে ও মন্দিরে, 
তোমার এ কীন্তিকথা রবে অবিনাশী। 

হিন্দু ধর্ম প্রচারের সব অনুষ্ঠানে, 
হিন্দুর আচার বিধি করিতে রক্ষণ, 

““বঙ্গবাসী” অভিমত, শিরোধার্য্য জ্ঞানে, 

হিন্দু জনসাধারণ করিত গ্রহণ। 

তোমায়) সে অসামান্য সমুচ্চ সম্মানে, 

্বধর্শে নিষ্ঠার পুণ্য করিল বরণ। 

৪ পি ৬ পু 





সি 

প্যারীচরণ সরকার 
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ণ্গা 

এসন্নকুমার ঠাকুর । 
জ্বানী, মানী. অগ্রগণা শিক্ষা-হিতৈষীর, 

মনুসংহিতার্গি গ্রন্থ করিয়া প্রচার, 

ব্যবহার-শান্ত্রজ্ঞান কবিতে বিস্তার 

বদান্যতা দেখাইলে উন্নত রুচির | 

প্রাচীন আচার শুভ, মনে গণি স্থির, 

আধ্যভাষা শান্ত্রমতে বঙ্গে সুশিক্ষার 

স্বব্যুবস্থা করি তুমি স্থাপি' বিষ্ভাগার, 

চিরপুজ্য হ'য়ে আছ দীন ঝাঙ্গালীর। 

ব্যবহার-জীবী,_ছাত্র, ব্রাহ্মণ-পাণ্ডত, 

দানের মহিমা তব করিছে কীর্তন । 

'জমিদার-সভা” বঙ্গে করি প্রতিঠিত, 
প্রথম সংবাদপত্র করি সম্পাদন, 

রাজা, গ্রজা, ধনী, ছুঃখী সকলেরই হিত 

সাধিয়াছ অকাতরে তুমি মহাজন। 

পা 



তর্পণ। 

্য.....স্€ 

৯০ 

মহম্মদ মহশিন্। 
শুদ্ধআত্মা, খাষ-কল্প, কম্মী, দানবীর, 
বাঙ্গালা-গৌরব তুমি মুসলমান-মণি, 
বিলাস-ব্যসন, মান, তুচ্ছ মনে গণি, 

অদৃষ্টে, ফকির থেকে হইয়া আমীর, 
স্বেচ্ছায় আমীরি ছাড়ি রহিলে ফকির। 

অদ্বিতীয় শাস্ত্-জ্ঞাণী পাপ্ডিত্যের খনি, 

ত্যাগে, দানে, শ্রমে, ভুমি দিবস রজনী, 

স্বধণ্ম-স্বজাতি হিত সাধিলে গভীর । 

কোরাণের লিপি কত তব বিতরিত, 

মাদ্রাসা, ইমামবাড়ি রবে বিদ্যমান, 
শিক্ষা-ধনাগার তব মহত্বে স্থাপিত, 

মুসলমান-শুভকর কীর্তির নিশান । 

হিন্দুও তোমার ন্েহে হয়নি বঞ্চিত, 

হে স্বনাম-ধন্ সাধু, হে মেহেরবান্! 

সি 
৪৯০ 



শিক্ষা-হিতৈষী 

রঃ ঙ্ 
ডেভিড হেয়ার | 

সাগরের পার. হ'তে দেব-মা শী্ন্বাদ 

মূর্ত হ'য়ে এসেছিলে তুমি হে মহান্-_ 
গঠিতে বঙ্গের ভাবী উন্নতি-সোপান, 

বিতরিয়! প্রতীচীর বাণীর প্রসাদ । 

গুরু-শিষা সম্থান্ধের কি মধু আস্বাদ 

প্রদানি' করিলে তুমি প্রতাক্ষ প্রমাণ__ 

প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে নহি কোন বাবধান, 

এক প্রেমে বাঁধা সবে ভূলি বিসম্বাদ। 

তোমার সে মহাদর্শ দয়া, মায়া, স্েহ-_ 
উদ্দীপিত করেছিল তব তক্তগণে 

সফল করিতে বঙ্গে তব পুণ্য-ব্রত। 

সে স্বর্ণ যুগের কথ! তুলিলেই কেহ, 
তোমার মধুর স্মৃতি ভেসে আসে মনে 

জ্োো"ন্! রাতে দুরাগত সঙ্গীতের মত। 

৪১৯ 



মতিলাল শীল। 

তোমার বিচিত্র কথা কত শুনা যায়, 

ব্যবসায়ে তীক্ষ বুদ্ধি সর্বব লক্ষণ, 

কুবেরের ধনভাগ্য ৰ্িজেরই গঠন, 

বিপন্নের প্রতি দয়, বিপদে সহায়, 

বান্ধব বাৎসল্য কথা! প্রবাদের প্রায়। 

কালগর্ভে সে কাহিবী মিশিবে যখন 

তখনো তোমাকে শোকে করিবে ম্মরণ-_- 

দ্াতব্য-কলেজ তব রবে বাঙ্গালায়। 

সহত্র সহস্র ছাত্র দরিদ্র-তনয়, 

বিনামুল্যে শিক্ষা পেয়ে তব বিষ্ভাগারে, 

জীবন-সংগ্রামে সবে শ্রগ্রদর হয়, 

কেহ বা বিজয়ী হ'য়ে নশ্বর সংসারে । 

করি” তব পুণা-ফল ব্যাপ্ত দেশময় 

নিজে ধন্য হয়--করে কৃতার্থ তোমারে । 

৭ 



শিক্ষা-হিতৈষী। 

রি 
ডিহ্কওয়াটার বীটন্ (বেথুন) 

একান্ত জননী-ভক্ত, উদার, সদয়, 

বঙগবাল মুত্তিতে কি মাতৃকার ছায়। 

হেরি তুমি, বাঙ্গালীরে-_ভুলি' কৃষ্ণকায়া-- 

বরেছিলে আতৃভাবে ঢালিয়! হৃদ্রয়__ 

উপেক্ষিয়। স্বজাতির বিব্লাগ দুর্জয় ? 

তাই কিগে বাঙ্গালীর মাতা-_-কন্যা--জায়া 

লভিল তোমার যচ স্নেহ দয়া মায়, 

ভারতের হিতে তুমি দিলে সমুদয়? 

সে মহান্ আত্মত্যাগ, পরার্থ-সাধনা, 

নারী-শিক্ষ! প্রবর্ণনে অক্লান্ত যতন-__ 

স্বনাম-প্রথিত বিদ্যা-মন্দির স্থাপনা, 

চিরদিন ভূভারতে রহিবে স্মরণ । 
তারত-হিতৈষী তব নাহিক তুলনা-_ 
উৎসর্গিলে তুমি বঙ্গে অমূল্য জীবন । 



৮ 

রামতনু লাহিড়ী । 
সঙ্গীত থামিয়া গেলে কাণে বাজে রেশ,, 
চম্পক শুকালে তার থাকে পরিমল, 
উত্সবের পরে সৃষ্ঠ স্থখদ বিমল, 

তপন ডুবিলে জাগে রক্তিম আবেশ। 

ভাতে তোমুঠরা হাই হয় নাই শেষ, 
নৃতন পথের যাত্রী (তুমি নিঃসম্বল 
মরতের ঝঞ্চাবাতে থাকিয়। অটল, 
করে গেছ মহবের আদশ উদ্মেষ। 

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, চরিভ্র-গঠন, 

জীবনের ফ্রবতার! করি? ছাত্র হিতে 

পদ-মান-ধন-লিগ্ন| দিয়! বিসর্জন 

উচ্চ-চিন্তা-রত থাকি, অচল! ভক্তিতে, 

আড়ম্বর-মাত্রশূশ্য যাপিয়া জীবন, 
মানবের স্থদৃষ্টীন্ত দেখালে মহীতে। 

৯৪ 



(৮ 
শিক্ষা-হিতৈষী। 

কালীকৃষ্ণ মিত্র। 
পত্রে ঢাক৷ চা'মলীর মৃদু মধু বাম, 
প্রভাত-তপন-আলো তাপ লেশ হীন, 

পেতারের মীড়--নতি স্থুকোমল ক্ষীণ, 

শিশুর নঙ্গুলি স্পর্শ, মলয়ের শ্বাস, 

তোমার জ্বীবন-কথা স্বরগ অ।ভাষ। 

মাপনার হিত করি' পরহিতে লীন, 

সমাজের শুভকন্মনী সাধি' অনুদিন, 

গৃহী হ'য়ে করে গেছ খধিত্ব প্রকাশ। 

ধর্মে নিষ্ঠ। ভক্তি তব চরিত্র মহিমা 

কৃষিবিষ্টা নারী-শিক্ষা। প্রচার সাধনা, 
আর্তসেবা, দীনে দান, মনীষা গরিমা 

স্মরি “ সুরধুনী” গায় করি সন্থর্ধনা-_ 
“জ্ঞানাগার কালীকৃ্ণ ম্বঙাব বিনত, 

“বারাল/তে' প্রাণরক্গ! করে শত শত।” 

“ধলা টাদাতরান জিরিরিনা.. 
ণ৫ 



তর্গণ। 

প্যারীচরণ সরকার । 
প্রতীচী-বাণীর সনে লহচরী বেশে, 

স্থরা-মায়াবিনী আপি' মদির নয়নে, 

ভূলাইয়। বাঙ্গালার কৃতবিষ্ত জনে, 

তাগুবে নাচিতেছিজ যবে অন্টহেসে, 

তব দৈব-মন্ত্রে তার মোহ গেল ভেসে। 

সে মন্ত্র-প্রয়োগ তৰ-_ছুতিক্ষ-দমনে, 
বিষ্ার্থীর হিতকর্ম্ে, আমিলে স্মরণে 

অভিভূত হয় মন শ্রদ্ধার আবেশে। 

পাঠ্য-গ্রন্থ প্রণয়নে, কৃষিশিক্ষ। দানে, 
ছাত্রাবাস-প্রতিষ্ঠায় তুমিই অগ্রণী, 
্ত্রীশিক্ষার প্রচলনে, রবে বঙ্গভূমি 
চিরধণী তব কাছে_-তক্তিপূর্ণ প্রাণে__ 

হে পরার্থ-প্রাণ, স্তধী, গুরু-শিরোমণি, 

দানবীর, কম্মনবীর, পুণ্যশ্লে।ক তুমি । 

৬ 



শিক্ষা-হিতৈষী | 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
পাশ্চাত্য-ভাবের পথ উন্নতির মূল, 

ধরব সত্য ভাবি' নব্য শিক্ষিতের| যবে 

ছুটেছিল অন্ধভাবে সেই পথে সবে, 

তুমি বলেছিলে ক্ষোতে-_ভাঙ্গিতে সে ভুল__ 

সে পথে ধাইলে হিন্দু হারাবে ছু'কুল, 

আধ্যভাবে আস্থাবান রহিলে এ ভবে 

হিন্দুর সর্বস্ব ধর্ম্ম-_অবিনাশী রবে। 

কল্যাণের কিছু নাহি হ'বে অপ্রতুল। 

আধ্যভাষা শান্ত্র-ভাব ব্যাপ্তি কামনায় 

মনীষ! ও মনস্থিতা, কায়, মন, ধন 

উত্সর্গ করিয়া! সদ! কার্যে ও কথায় 

একতা দেখালে তুমি সমগ্র জীবন। 

ধন্য তব মহা-দান জাতীয় শিক্ষায়-- 

নবভাব-প্রবর্তক আদর্শ ব্রাহ্মণ ! 

চিরিক 
৪৯৭ 



তপণ। 

্রন্নকুমার সর্ববাধিকারী। 
খনি-গর্ভ হতে যথা মণি মনোহর, 

আনিয়া দেবত। শিরে দেয় পুণ্যমতি, 

প্রতীচ্য গণিতশান্ত গ্লাচ্য লীলাবতী, 

_-বাঙ্গালা ভাষায় ঝাহা ছিল অগোচর-_ 

অনূদিত করি, বুধ, ফ্ঠাধ্যাপকবর, 

অর্প' বঙ্গনাণী পদে তুমিও তেমতি, 
লভিলে অক্ষয় যশ+-সেকাঁলে যেমতি 

লভিল] জ্যোতিষে খনা, অঙ্কে শুভস্কর। 

নেই শুওকীর্তি তব বাঙ্গাল! গণিত 

_তুমিই রচিলে অগ্রে যার পরিভাষা,-- 

সাধিয়াছে শিক্ষার্থীর ন্মরণীয় হিত। 

হরিবে ন| সে গৌরব কাল কীত্ডিনাশা, 

“হে সাধু, তেজন্ী, দা ছা, বিনয়ী, পণ্ডিত। 

ছাত্র-সখ। ছিলে তুমি দীন-জন আশা। 

৯৮ 





পরিব্রাজক শ্রুরুষ্৫গ্রস্ধ প্রস্ম্কৃমার সর্বাপিকারী নুরারিমোহন প্তপ্ত 

রবি বশ্মা গিবাশচজ্দ্র ঘোষ (বেঞ্গলী সং) গোপালকুম: গোুলে 

ুন1থ মুখোপাধায় উমেশচন্দ্র দু রমেশচশ্্র মি 

নগেন্দনাথ ঘোষ 



শিক্ষ-হিতৈষী । 

প্রেমটাদ রায়চার্দ। 

তৈল চিত্র, শৈলমুন্তি, স্মৃতি-সৌধ-_তাজ 
ংস হয়ে যেতে পারে কালের কবলে, 

কিন্তু তূমি রেখে গেছ স্ুকৃতির বলে 
যেই বাতি, হে উদার দাঁতা-অধিরাজ, 

ভূভারতবাসী উচ্চ-শিক্ষিত সমাজ, 

চির বাধ্য রবে তা'র স্বর্ণময় ফলে-_ 

সে স্মৃতি অয্নান থাকি কালন্োত জলে 

মনের মন্দিরে নিত্য করিবে বিরাজ । 

কি নিঃস্বার্থ, কি বিরাট্, তোমার সে দান, 

কি উদার স্থুমঙ্গল কামনা-মণ্ডিত ! 

ধন্য তুমি, স্থধীজন-বন্ধু মহাপ্রণ, 

তব আদর্শের বীজ হয়ে অস্কুরিত, 

হের আজি বঙ্গে মহাতরু ফলবান্-_ 

বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষা গ্রবত্তিত ! 



(ি্ 

তর্পণ। 

মহেন্দ্রলাল সরকার । 

ত্যাগ করি, পুষ্পাকীর্ণ স্থগ্রশস্ত পথ, 

দেখিয়া সুদুর আলো--নৰ জ্যোতির্পায়, 

ধাইলে বন্ধুর পথে, আগ্রহে নির্ভয়, 

ন! মানি অবজ্ঞা গ্লানি প্রতিকূল মত। 

দেখে গেছ সে পথের দন্ত ভবিষ্যৎ, 

এনে দেছ আলো শুধু সেই পথে নয়, 

নবীন বিজ্ঞান প্রভা যাহে ব্যাপ্ত হয় 

সে কর্মে অগ্রণী তুমি নিঃস্বার্থ মহ। 

'া1রত-বিজ্ঞান-সভা+ করিছে জ্ঞাপন 

স্বদেশ-উন্নতি-স্পৃহা অদমা তোমার, 
চিকিৎসায় নবব্রত গ্রহণ--পালন, 

গ্রচারে জ্ঞানের তব উদার প্রসার । 

দাও আলো, ধন্য হোক.বাঙ্গালী জীবন, 

বিজ্ঞানে ঘুচুক দৈন্--যা”ক অন্ধকার । 

০ 



শিক্ষা-হিতৈষী। 

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। 
অগণ্য মন্দির, গড়, দীর্ঘিকা, কামান 

--গৌরবের চিতাভন্ম ভগ্স্ত,প রাশি-_ 
তাহাও গ্রািতে ব্যগ্ল কাল সর্ববনাশী-_ 

তবু বিষুটপুর আজে! বাঙ্গালীর মান, 

সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী পীঠস্থান। 

সেই বিদ্ভাগীঠ যত আচার্য উচ্চাশী, 

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-কলা-গ্রচ।র প্রয়াসী 

জন্মেছে, তাঁদের মধ্যে তূমিই প্রধান। 

নিজের প্রাধান্-ভানি হইবার ভয়ে, 

বদ্ধ করি' রাখ নাই জ্কান-গুণপন1-- 

ষক্ষের ধনের মত বক্ষের সম্পূটে। 

বিহরিয়া গেছ তাহ মুক্তহস্ত হয়ে, 

গীতগ্রন্থে স্বরলিপি করি, প্রবর্তৃনা, 

কণে, মন্ত্রে, কলাবত-সন্কীণত! টুটে। 

১০১ 

০$ 



6০ 

তর্গণ। 

€ 
মুরারিমোহন গুপ্ত। 

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-কলা পুষ্ট রাখিবার 
ছিলে তুমি বন্ুকাল প্রধাৰ সহায়, . 

সিদ্ধ হ'য়ে পাখোয়াজ-বা্া সাধনায়, 
করেছিলে শিক্ষা-কেন্দ্র জ্বন তোমার, 
কলাবৎ পরীক্ষার বিশ্বঝিষাগার | 

উৎসর্গ করিয়া প্রাণ সঙ্গী্ট-সেবায় 
অব্রান্ত আয়াসে যত্তে, পরম শ্রদ্ধায়, 

সদাবত খুলেছিলে “সঙ্গত? শিক্ষার | 

গত যুগে তব কত শিষ্য গুণবান্-- 

'গেপাল' 'কৈলাস? ত্য? স্মরণীয় নাম-_ 
ঞ'পদ গায়ক সঙ বাঙ্গালীর মান 

বুদ্ধি করি+, স্মৃতি রাখি” গেছে নিত্যধাম। 

সেই শিক্ষা-তব দান--থাক বিদ্যমান-_ 

হোক পুর্ণ, হে আচার্য্য, তব মনম্কম। ূ 

০০০৬৩ ক 

১০২ 



শিক্ষা-হিতৈষী। 

তারকনাথ পাঁলিত। 
বিজ্ঞান-উন্নতি যুগ সহগামী হয়ে 
যুরোপ মার্কিণ ভূমি নবীন জাপান 
নব নব যাল্্র শিল্পে সনে আগুয়ান, 
দুর্ভাগ্য স্বদেশ তব গেছে পিছে রয়ে) 

তই তার ছুঃখ দৈচ্য হরণ আশয়ে 
জীবনে সঞ্চিলে যাহা তুমি শক্তিমান__ 

ব্যবহারাজীব-শ্রেস্ট, জেরায়? প্রধান, 
সর্বস্ব অপিলে বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে । 

সে নহে ধনীর দান, প্রাচ্যের কণা, 

পে নহে স্বর্থের দান-_মান্ত যশ আশে) 

সে নহে সামান্য দান, সে যে অতুলনা__ 
রাজার এশর্য্য হার মানে তা"র পাশে। 

সেই দানে হোক বঙ্গে সৌভাগ্য সুচনা, 
বিজয় বাদিত্র তব বাজজুক আকাশে। 

১গ৩ 



তর্পণ। 

আনন্দমোহন বসু । 

সঙ্গীতের মত তব জীবন-কাহিনী 

চিত্তের উন্নতিকর পৃত মনোহর ; 
প্রভাতে ছাত্রের শ্রেষ্ঠ--প্রতিত। আকর, 

মধ্যাহৃ-__প্রয়োগি শক্তি মঙ্গলদায়িনী 

স্বদেশের কর্মে রত দিবস ধামিনী _- 

শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, সর্ব হিতকর ; 

সায়াহে-_দর্বত্র পুজ্য কর্ণাবীরবর 
হৃদয়ে স্বদেশ-তক্তি শিক্ষা-বিধায়িনী । 

পনিত্র চরিত্র তব, বিনয় নম্রতা, 

বিষ্ভাখাতি--কেম্বিংজের সমুচ্চ সম্মান, 

“ভারত সভ।”র স্থ্ি, নেতৃত্বে যোগ্যতা, 

বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠায় স্বার্থ শূন্য দান, 

প্রখ্যাত বাগ্মিতা তব স্বধন্ম্নে মমতা, 

স্মরিয়া কৃতজ্ঞ বঙ্গ করে গুণ গান। 



শিক্ষা-হিতৈষী। 

উমেশচন্দ্র দত্ত। 
বালিকার পুত হস্তে গ্রাতে চয়নিত, 

শারদ-শিশির-সিক্ত স্িগ্ধ-পরিমল 

শেফ।লীর শুভ্র থালি--নৈবেছ্া বিমল-: 

জীবন-কাহিনী তব._ব্রঙ্গে নিবেদিত__ 

মানসে পবিভ্র-ক্ষণে হয় সমুদিত। 

হরিনাভি, কলিকাতা --তব কর্মস্থল, 

সমাজ, কলেজ তব স্ুনামে উজ্জ্বল, 

'বামা-বোধিনী'র সেবা কা'র ন। বিদিত ? 

অপরে স্বার্থের চিন্তা লয়ে ব্যস্ত রয়। 

ঘুচাইতে ব্যাধি-ক্লিষ্ট আত্ুরের ক্লেশ, 
শোকাহত দুর্ভাগোর মনের নিবেবিদ, 

বিদ্যার্থীর জ্ঞান-তৃষ।, পাপীর সংশয়, 

তে।মার কর্মের কভু নাহি ছিল শেষ-_ 

তোমাতে ও অন্থজনে ইহাই প্রভেদ। 

১০৫ 



তর্পণ। 

ঙ 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তোমার জীবন কথা উদ্দিলে মানসে 

একটা প্মৃতিই হয় প্রধান-+প্রবল, 
নহে তাহা মৃত্তি তব-দৌধ্য স্বর্ণোজ্বল, 

নহে জ্ঞান__দীপ্ত যাহা প্রৃতিতা পরশে, 
নহে দেশ-সেবা-_বঙ্গ পুর্ণ 'যেই যশে, 

নহে তা' বিনয় তব--মধুর'সরল, 

অথবা চরিত্র উচ্চ-_ধর্নে চঞ্চল, 

সে তব বন্তৃতা__যেন আল্জো কর্ণে গশে। 

নহে সে বন্তৃতা--তর্ক, বিপক্ষের মলানি, 

নীরস পাণ্ডিত্য কিংবা বাকোর পসরা, 

তাবুকের উষ্তি সে যে হৃদয়ের বাণী, 

আবেগ-কম্পিত তব ক সপ্স্বর! 

_-রাজতাষা যেন তব নিজভাষ! জানি-_ 

উচ্ছ,সিয়া দিত প্রাণে ভাবময়ী ঝর! । 

১৪৬ 





রামগোপাল ঘোষ কষ্ণদাস পাল 

শিশিরকুমার ঘোষ যোগেন্্রচঞ্জ বনু ১০৭ পৃঃ। 



দেস্পণ০সনন্ক। 
রামগোপাল ঘোঁষ। 

রাজনীতি-আন্দোলনে অগ্রণী নির্ভীক, 
ভারঙবাসীর প্রাপ্য স্বত্ব প্রসারণে 

প্রতিকুল-অভিমত খণ্ডন করণে, 

তব যশঃ-স্থুরভিতে পুর্ণ চারিদিক্। 

বিপক্ষেও সবিল্ময়ে চাহি' অনিমিক 

বিমুগ্ধ হইত ভব প্রবুদ্ধ বচনে; 

অমোঘ যুক্তিতে, দীপ্ত ওজস্বী ভাষণে, 

অদ্বিতীয় বাখী ছিলে--স্বদেশ প্রেমিক। 

শিক্ষার উতসাহ-দাতা, ছাত্রের সহায়, 

সমাজের হিতকারী, পত্র-সম্পাদক, 

দেশীয় সদস্য হ'ল ব্যবস্থা-সভায়, 
উচ্চ জধিকার গেলে দেশী বিচারক, 

দাহ-ঘাট রক্ষা! হ'ল, -তব বক্তৃতায়, 
ধন্য ভূমি মাতৃতত্ত স্বজাতি-নায়ক ! 

১৩৭ 



তর্পণ। 

দ্বারকানাথ বিষ্ভাভৃষণ। 
কুরুচির পঙ্ক হ'তে তুলিয়া যতনে, 

স্থুরুচি চন্দন-অআ্বকে করিয়! চচ্চিত, 

উচ্চনীতি-ধূপ গন্ধে করি' আমোদিত, 

কর্মযোগী খাত্বিকের তক্তিপৃত মনে, 

স্থ(পিলে সংবাদপত্রে আঙ্নাধ্য আমনে। 

জ্ঞান, যুক্তি, সুষ্ঠ,ভাষা ত্রয়ী সমীরিত, 
রাজনীতি-পাঞ্চজন্য করিয়া ধবনিত, 

করিলে বাণীর পৃজা, তুমি শুতক্ষণে | 

পূজার শির্ম্মাল্য গন্ধে মুগ্ধ দিকদশ ! 

“সোমপ্রকাশে”র তব অদ্বিতীয় মান, 

চরিত্রের মহোতকষ, দৃঢ়তা, সাহস, 

পরার্থপরতা, শ্রম, উচ্চ নীতি-জ্ঞ।ন, 

তেজন্থিতা, নিস্পৃহতা, হে কম্মী তাপস! 
দিয়াছে স্মৃতিকে তব আদর্শের স্থান। 

০৫ 
১০৮. 



দিশসেবক। 

র ৫ 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
দেশ-ব্রত হোম[নল জ্বালিয়া অন্তরে, 

রিক্ত হস্তে এলে তুমি মাতৃযন্ঞ স্থলে, 

নৈবেদ্য অভাবে গুধু ভক্তি বিশ্বদূলে 
পুজিয়া প্রসন্ন করি! তুমি ক্ষণ তরে 
আনিলে লেখনী-অগ্রে মহাশক্তি-ধরে । 

দেশের বিপক্ষনীতি-প্রচারক দলে 

দলিয়া, নিমেষে তুমি জয় কৌলাহলে, 

ডালি দিলে মাপন।রে যঙ্জঞ-বৈশ্বানরে। 

এখনো উড়িছে তব যজ্জের বিভৃতি-_- 

“হিন্দু পেটি.মট্”, মাখি স্বুতির চন্দন-_ 

বিদ্রোহের পরে তব শান্তি-নীতি স্তুতি, 

নীলকর-উৎপীড়ন জ্বলন্ত বর্ণন। 

তোমার সে মাতৃযজ্ঞে জীবন আহুতি 

যুগে যুগে বঙ্গবাসী কগিবে স্মরণ। 

শি 
১০৯ 



তর্গণ। 

২ 
গিরীশচন্দ্ ঘোষ। 

প্রতীচা ভাবের শ্রোতে আক" মজ্জি ত, 

সেই ভাব নিজদেশে প্রচার প্রয়াসী, 

ইংরাজি শিক্ষার শুভে অন্রান্থ বিশ্বাসী, 

যে শিক্ষায় হয়েছিলে নিংজ স্ুুশিক্ষিত। 

প্রতীচীর মহামন্ত্রে হইয়া দীক্ষত, 

জাগাতে দেশাতমবোধ হ'লে অভিল।যী। 

সে চেষ্টায় উদ্বেধিত জি বঙ্গবাসী-_ 

স্বজাতি ভ্রাতৃত্ব ভাব হয়েছে বিস্তৃত । 

“হিন্দু পেটিয়ট্” তুমি করিলে স্থাপনা, 
বন্ধু “হরিশের” যাহে জাগিল লেখনী; 

“বেঙ্গলী” পত্রের তুমি করি, প্রবর্তনা 
রাজনীতি-রণে দেঁ(হে হইলে অগ্রণী। 

ংবাদপত্রের শক্তি তোমারই সুচনা__ 
“বেঙ্গলী'র নেতা আজ ভারতের মণি। 

কিরয়া রি. 
১১৩ 



দেশসেবক। 

8৮ 
কৃষ্ধদাস পাল। 

রাজনীতি-বিশরদ, স্তৃবন্তা, বিদ্বান্, 

যুক্তি-তর্কে, বিজ্ঞহায়, লিপির কৌশলে 
মধুব স্বতাবে রাজ-কম্মনচারীদলে 

তুষ্ট ক্র লতেছিলে যে শ্রদ্ধা সম্মান, 
সম্পাদক, জন-নেতা--তাহার সমান, 

পায় নাই কেহ বঙ্গে গুণে কিংব! ছলে। 

বিদ্বেষ-বিহান স্পষ্টবাদিতার বলে 
সধিলে দেশের তৃমি অশেষ কল্যাণ। 

কে।মলে কঠিন ছিল তোমার স্বভাব, 

দেখিলে অন্য ক্রুটা ভ্রম বা গ্রমাদ, 
সাহসের কভু তব নাভ'ত অভাব, 

কারতে হযুক্তি-পূর্ণ দু প্রতিবাদ 

জর্মদারে বিঘোধিছে ঠোমার প্রভাব 

প্রঞ্জাও করিছে তব স্তুতি জয়নাদ। 

৩ 
১৯১ 



তর্গণ। 

নবগোপাল মিত্র । 
তোম! সম মুক্ত-প্রাণ দেশগুক্ত বীর,- 

দেশের হীনত৷ ন'শে একাগ্র 'পাগল” 

স্বজাতির বলবীর্ঘ্য-বদ্ধনে চঞ্চল, 

বাক্যে নহে কার্য বন্ধু বঙ্গজননীর, 

আর কেহ ছিল কিনা নাছি জানি স্থির। 

ভাবী সৌভাগ্যের আশে বিশ্বাসী সরল 
নব্য-বজ হিতে, তুমি কম্মী নিঃসম্বল, 
ঢালিতে প্রস্তুত ছিলে হৃদয় রূধির | 

উঠ্িবার বুপুরের “ম্বদেশীর” "চাল, 
তুমি স্থাপি” £হিন্দুমেলা»-_স্বাদশী বাজার 

'স্কুল' সার্কীস”, পত্র'--লব 'ন্যাশন্যাল?, 

বাঙ্গালীর ভাতৃভাব করিতে প্রচার। 

ব্যায়ামে উৎসাহ দানে তুমি বহুকাল 

শিখালে শক্তিই জাতি উন্নতির সার। 

সপ 
১৪৭ 



দেশ-সেবক। 

৮ 
শভ্ভুচন্্র মুখোপাধ্যায় । 

চরিত্র বিচিত্র তব শ্যামল ভূধর ; 

একদিকে কঠোরত| _-পত্র সম্পাদনে-_ 

অপ্রিয় সত্যের উক্তি অকপট মনে, 
উচ্চ নীচে শক্রু মিত্রে না করিয়া ডর, 

স্বমতে অটল, মদ! কর্তৃব্যে তৎপর; 

অন্যদিকে কোমলতা _ন্রেহ বন্ধুজনে, 

দরিদ্রে মমতা, দয়া পশুপক্ষিগণে-_ 

সত্যই ভূতলে শস্তু_-প্রবুদ্ধ শঙ্কর। 

প্রকৃতিতে, পরিচ্ছদে, বাক্যে বিশিষ্টতা, 

স্থবিন্যন্ত ছায়া-জ্যোতস্স''খচিত জীবন, 

কৃত্রিমে অভন্তি, ঘ্বণা, নৈতিক উচ্চতা, 

মনীষ। ও মনসম্থিত| রহিবে স্মরণ। 

ইংরাজি রচনা তব, লিপি-কুশলতা 

শ্রেষ্ঠ বলি, স্থধীরৃননে করেছে বরণ। 

পা 



তর্পণ। 

ঙ 
শিশিরকুমার ঘোষ । 

যে শক্তি লিখিত মাছে প্রোজ্ছ্বল অক্ষরে, 

ছত্রে ছত্রে, পত্রিকার জন্ম ইতিহাসে, 

যে শক্তি প্রকট হ'ল অত্যাচার-নাশে, 

দূর্বল প্রজার স্বত্ব রক্ষিবার তরে, 

যে শক্তি বিজয়ী হ'ত লেখনী সমরে, 

অকাট্য প্রমাণ, যুক্তি, ঘটনা প্রকাশে, 

সেই শক্তি দ্রব হয়ে ভক্তির বিকাশে, 

পড়িল গৌরাঙ্গ-পদে অশ্রঃ হ'য়ে ঝরে। 

রাজনীতি দ্বদ্ৰ ত্যজি' তব করব 

মিলে গেল হরিনাম কার্তনের রোলে, 

ংসারের গণ্ডগোল থেমে গিয়ে সব 

বাজিয়! উঠিল প্রেম-করতালে খোলে, 

স্বদেশ-্বজাতি-প্রীতি-_মাতৃভূমি স্তব 

ধ্বনিত হইল উচ্চে হরি হরি বোলে। 

০৫ 
১১৪ 



দেশ সেবক। 

নরেন্দনাথ সেন। 

তোমার “মিরার” পত্র, স্বচ্ছ স্থনিশ্মল, 

হৃদয়ের ছায়া তব। কম্মমী স্পষ্ট-ভাষী, 
দেশের-দশের হিতে সতত প্রয়ামী, 

ন্যায়পরায়ণ তুমি কর্তব্যে অটল, 

নির্ভীক স্বাধীনচেতা, জানিতে না ছল, 

রাজভক্ত, দেশভ ক্ষ, ঈশরে বিশ্বাসী, 

রাজপ্রতিনিধিকেও-_শিল্টতা প্রত্যাশী_- 

অনুযেগ করিবার ছিল হব বল। 

রাজনীতি কর্মক্ষেত্রে কভু তব শিরে 

পড়িয়াছে শ্রেতাঙ্গের রোষ-বুষি ধারা, 

বিধেছে স্বদেশী কতু তীত্র নিন্দা তীরে) 

তুমি কিন্তু হও নাই কু দিশাহারা, 

আপন গন্তব্য পথে চলে গেছ ধারে, 

ূ আত্মবিবেকের আলো করি' প্রুবতার| | 



্ 

০ 

তর্পণ। 

নগেন্্রনাথ ঘোষ । 

স্বকুমার-কলা তব ইংরাজি রচনা 

গুণগ্রাহী কাছে চিরদয়িত-স্বরিত) 

প্রতিছত্র স্থন্পুণ লালিত্যে দীপিত, 

লিখনের ভঙ্গী তব বে অস্কুলনা। 
সে গুণের সনে মিলি শিক্ষা, গবেষণা, 

তেজস্থিতা, নতানিষ্ঠা, আত্মুদম।হিত 
সমালোচনার শক্তি বুধ-জনো চিত, 

দিয়াছে 'নেশন্'(এ) তব উচ্চ সন্ধর্ধনা। 

অধ্যাপনা গুছে আর লেখনী সহায়ে 

বিতরিলে তৃমি স্বীয় মনীষা প্রভাব-- 
পরিহরি ব্যারিষ্টারি--নিজ ব্যবসায়ে ; 

তাছে তব স্বার্থক্ষতি--স্বদেশের লাভ। 

ভুলিব না গ্রীতিফুল্প বদন নিঃস্থত 

তোমার সে জ্ঞানোজ্জ্বল বডন-মমৃত। 

১১৬ 

০৫ 



দেশ-সেবক | 

কালীপ্রসন্ন কাবা-বিশারদ । 
দেশতক্ত, হথলেখক, শ্বজাতি-নায়ক, 

ব্ঙগ-শ্লেষ-হাস্তোক্তির কবি-চুড়ামণি, 

অন্যায়ের প্রতিবাদে নির্ভীক-অ গ্রণী, 
সবিজ্ঞ, স্বাধীনচেতা, সমাজ-শাসক, 

সর্বজন “হিতবাদী” পত্র সম্পাদক, 

শক্তিমান করে তব অব্যর্থ লেখনী, 

দেশের প্রাণের কথা করি" প্রতিধ্বনি, 

পত্র-সম্পাদন কম্ম করিল সার্থক ! 

তোমার মন্তব্য সদা উম্মুক্ত কথন, 

আপাত-কষায়-তিস্ত হলেও প্রতীত। 

পরিণামে শুভদায়ী_তেষজ যেমন-_ 

সামাজিক-ব্যাধি কত করি' নির|কৃত, 

ব্যক্তিগত অন্থুস্থত! করিয়া দমন, 

লোকহিত বনুবিধ করেছে সাধিত। 



তর্পণ। 

গোপালকঞ্চ গোখলে। 

কল্পকাল-তপে লব্ধ দেশ ব্রত বীর-_ 

অকালে হরিল বিধি! কি দেখিছ আর 

ছল ছল নেত্রে চাহি, জননী জামার! 

কাদ, কাদ,--ঝরে যা'ক নয়নের নীর, 

বহে যাক চোখ ফেটে হাদয়-কুধির | 

কোটা পুরে পুরাবে ন৷ অভাব মীহার, 

চলে গেছে সেই পুক্র--অভাশগী তোমার__ 

প্রতিতার বরমুত্তি, কম্ধা, ত্যাগী, ধীর । 

বল্মীকের স্তূপ মাঝে হিমালয় দম 

দায়ে মন্ত্রণাগৃহে, তুলি উচ্চে শির, 

অমোঘ যুক্তিতে, তর্কে, বাকো অনুপম, 

রাজদ্বারে কে জানাবে, আবেগে গন্তীর, 

__বুঝাইৰে আর কার প্রাণঘাতী শ্রম-_ 
দুঃখ, দৈত্য, অমর্য্যাদা, তারতবাসীর 1. ? 

২ পপ পাপা পপাশা শশা ৬ পপ ্পপাসপ স্পা শস্প শিপন পাল তাপ ৩ ততসপস 

* মৃত্যুর পর দন রচিত | 

০০০ 

১১৮ 





গঙ্গার কবিরাজ দবারকানাথ মিত্র মহন ঘেো! 

শোৌরীন্গমোহন উর মকঈুশেণর সুষ্থফা 



ওসভিজ্ভান্বান । 

গঙ্গাধর কবিরাজ । 

ধ্বন্তরি-কল্প তুমি কবিরাজ-রাজ, 

দুর্ণিবার ব্যাধি-ক্লেশ করি' নিবারণ 

মুমু জনেরে দিয়া নবীন জীবন, 

অদ্বিতীয় তব নাম, বঙ্গভূামে আজ। 
শান্-জ্বান লভি' শুধু, ঠিষক-সমাজ 

ঝণী নাহে তব কাছে, হে বৈছ্যারতন, 

তোমার সে বিদ্যাচ্চচ| বিষ্যার(ই) কারণ, 

আদর্শ হইয়া বঙ্গে করিছে বিরাজ । 

একাধারে শিল্পী, কবি, সর্ববশাস্ত্রবিত, 

অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈদ্য, ভাষ্যকার, 

প্রতিভার বরপুক্র, জ্ঞানী লোকাতীত, 

অলঙ্কার ছিলে তুমি, ভারত মাতার। 
আশীর্বাদ কর তুমি, হে পৃজ্য পণ্ডিত 
স্থায়ী হো"ক্ বাঙ্গালায় দৃষ্টান্ত তোমার। 

১১৯ 



তর্পণ। 

(0) 

দুর্গীচরণ বন্দ্যোপাঁধ্যায়। 
গাশ্চাত্য-বিজ্ঞান মতে [চিকিতসা বিধানে 

তোমার অতুলা যশ এ মহানগরে, 

এখনে] ঘে।ষিছে লোকে নিতা ঘরে ঘরে, 

অলৌকিক খ্যাতি তব আছি নিদানে। 

গবেষণা-তৃষা সদ। জাগিত যা! প্রাণে, 

সার্থক হইল তব প্রতিভার বরে__ 

অধীত বিদ্যায় যাহা! না আসে গোচরে, 

ক্ষণে প্রতিভাত হ'ত তব দিব্যজ্/নে। 

হট 

দৈন্যের তাড়না হ'তে আত্মরক্ষা করি 

বিষ্যার্জনে উচ্চাদর্শ দেখায়েছ তুমি । 

দ্রীনজনে দয়া তব আত্ম-কথা স্মরি, 

স্মরণেও পুণ্য হয়।--্ধন্য বঙ্গডূমি, 

ধন তুমি! পুক্র তব তোমারই কল যাণে 
ভারত-গৌরব আজি, পুজা সর্ববস্থানে। 

১৭৩ 



প্রতিভাবান । 

রর 
ঘবারকানাথ মিত্র। 

যোগ্যতা দেখাতে শ্রেষ্ঠ বিচার.আসনে 
স্বজাতির, এসেছিলে তুমি বাঙ্গালায়। 

মাতৃ-অস্ক হ'তে লব্ধ উচ্চ প্রঠিতায় 

তচিরে লতিয়া বিশ্বমনীষা রতনে, 

বিশ্মিত__বিমুগ্ধ করি? স্ধী-গুণী জনে, 

বাঙ্গালীর ধীশক্তির বিজলী-প্রাভী য়, 

্ষণকে মিলায়ে গেলে তড়িতের প্রায়, 

রাখি" স্বর্ণরেখা-ভাতি কালের গগনে । 

তৰ মস্তিষ্কের সেই দামিনী ঝলকে 

লোক-চক্ষে বঙ্গমাতা আনন কমল 

উদ্ত/ফিত হয়েছিল আশার পুলকে। 

কালক্ষয়ে সেই আশা হয়নি বিফল-_- 

আজি কত বঙ্গম্ৃত, ভারতী অলকে 

শোভে হের-- মণিময় 'হারকা উজ্জ্বল! 

9০টি ১২১ 



তপণ। 

5৮ 
9. 

রাজা শৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুর । 
প্রাচীন সঙ্গীতকলা সম্ীবন আশে 

উজান-বাহিনী তব চেষ্টা আয়োজন, 
ভারতীয় গীত-ৰিষ্ভা প্রচার কারণ, 

অকাতর ব্যয় তব, সদা মনে আসে। 

গায়ক, বাদক, শ্রোতা স্থষ্টি অভিলাষে, 

ক গুণী কলাবিৎ করিয়া পালন, 

সঙ্গীতের বিষ্ভালয় করিলে স্থাপন ১ 

চিরখণী বীণাপাণি তোমার সকাশে। 

শুন, কাদে যড়র।গ ছত্রিশ রাগিণী 

বিকলাঙ্গ, মৃতপ্রায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। 

সর্ববাঙ্গ ভূষিতা গীতি আজি অভাগিনী-_- 
মাভরণ-হীন! মীড়-মুচ্ছনা বর্জজিত | 

এস পুনঠ দাও শক্তি কলা-উদ্ধারিণী, 

হে নমন্থ [বিশমান্য সঙ্গীত-পণ্ডিত। 

০৫ 
১২২ 



প্রতিভাবান । 

৫ 
উমেশচন্দ বন্দোপাধায়। 

বিধিদত্ত প্রতিভায় করি" আরোহণ, 

কৃতিত্বের-দাফলোর সর্বেবাচ্চ চুড়ায় 

ব্যবহ!রাজীব কার্ষ্ে তুমি বাঙ্গালায় 

লভিলে অতুল যশ প্রঠিপত্তি ধন। 

উতপাহে তোমার পন্থা! করিয়া গ্রহণ, 

জয়ী হ'য়ে ঘোরতর প্রতিযোগিতায়, 

লভিয়াছে শ্রী সৌভাগ্য ইস্ট সাধনায় 
তোমার শ্বদেশ-বানা আঙ্গি কঠজন। 

স্মরণীয় সদাশয় হিউমের সাথে 

ভারতে “জাতীয় মহা-সমিতি' গঠনে, 

_-ভারতবাসীর প্রথণে একতা জাগাতে 

বদ্ধপরিকর হয়ে কায় মনে ধনে 

দেশের যে হিত তুমি সাধিলে, তাহাতে 

তব নাম চিরদিন গাঁথা রবে মনে। 

০ ০৬১০১ 

১২৩ 



৮০, 

তর্পণ ] 

রাজ রবিবর্ধা। ূ 
উর কুস্কুম ঘটা, সন্ধ্যার গরিমা - 

নীলান্নার মেঘস্তরে স্বরগ আনাস, 

হিমাদ্রি কিরীট ছট। সিন্ধু ফেনোচ্ছস, 
ভারত কান্তার কান্তি__শ্থামঙ্ মহিমা 

অনুকারী বর্ণরাগে, সৌন্দর্য্য প্রতিমা, 
কুহক তুলিকা স্পর্শে, করেছ বিকাশ, 

রামায়ণ ভারতের জাগ্রত উল্লাস__ 

আধ্য নরনারাদের স্বভাব ভঙ্গিমা। 

প্রতীচ্যের দান যবে আসি স্থবাতাসে 

প্রচারিল নানাবর্ণে চিত্রমুদ্রাঙ্কন, 

তব চিত্র-গ্রতিলিপি অগণ্য প্রকাশে, 

গ্রস্থের সৌষ্টৰ বঙ্গে করেছে বদ্ধন | 
ভারতীয় চিত্রকলা খণী তব পাশে, 

চিত্র-গ্রতিভার তুমি অমর নন্দন । 

০৫ 
৯২৪ 



প্রতিভাবান । 

অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। 
হাম্তরস-অবতার নটকুলেশ্বর, 

বাঙ্গালার রঙগভূমি আদৃত--+উন্নীত-__ 

অভিনেতা অভিনয়-নৈপুণ্যে শিক্ষিত, 

তৰ নট-গ্রতিভায় অতুল্য ভাস্বর । 
রঙ্গমঞ্চে শ্রুত হ'লে তব কণ্স্বর 

শ্রোতৃবর্গে উল্লাসের তড়িৎ বহিত, 

দুষ্ট হ'লে মুত্তি তব কৌতুক-মণ্ডিত-_ 
কৃতার্থ হইত সবে, হে নট অমর। 

বীর-হাস্-করুণাদি ভিন্ন রসাত্মক 

যে কোন ভূমিক। তুমি করিতে গ্রহণ, 

অভিনয় হ'ত তব সর্ববাজ-দার্ক-__ 

নিজ ভঙ্গীতে দীপ্ত--শ্রেষ্ঠ__মতুলন। 

তোমার সে নটকীত্তি শিক্ষা বিধায়ক 

নজ রঙলমঞ্চা কাশে বিছ্যুস্ক,রণ। 

১২৫ 



১ 

তর্পণ। 

লালমোহন ঘোষ । 

তোমার বচন-লীলা বন্তুতা-সাধনা, 
বঙ্গের গৌরবকর--জাতির গরিমা। 

স্বদেশে বিদেশে তব বাণীর মহিম। 

মুন্তকণ্টে করিয়াছ মকলে খ্বোষণ। | 

যে শুনেছে যে দেখেছে কি করি” বল ন৷ 

ভুলিবে সে বাখ্িতার অপুর্ব শুঙগিমা__ 

স্বরের বৈচিত্রাময়ী মাধুরী অসীমা, 
যুক্তির অমোঘ উক্তি. রহম্য ছ্োতন| ? 

পার্লামেণ্ট-সদস্তের বাঞ্ছিত সম্মান 

লভিবার পথ তুমি করিয়! স্তগম 

সাধিয়াছ ভারতের পরোক্ষ কল্যাণ। 

“ইলবার্ট বিল” দ্বন্দ প্রতিপক্ষ ভ্রম 

প্রতিপন্ন করি" তুমি করিলে গ্রমাণ-_ 

ভারতবাসীর! নহে অযে'গ্য-অক্ষম। 

৬০) 



প্রতিভাবান । 

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস। 
অপবাদে পঙ্গু প্রাণে মন্ত্রোষধ প্রায় 
ভাঙ্গিতে ছুর্ণাম-কারা-প্রাকার কঠিন 

অতিশাপ মোচনের আশাধ্বনি ক্ষীণ-- 

ব্রেজিল হইতে বার্তা! এল বাঙ্গালায় 

“বাঙ্গালী সন্তান এক অতি নিঃসহায় 

ভাগাচকে আসি হেখ। কপর্দ কহীন, 

সৈন্যাধাক্ষ পদে, আজি হয়েছে আলীন !, 

বিল্ময়ে বিমুগ্ধ বঙ্গ সে ষশঃপ্রভায়। 

গৌরবে মণ্ডিত সেই বিচিত্র কাহিনী 

আত্মশিক্ষা, ভাগ্যজয়, সমর-দক্ষ তা, 

বীরত্ব, চালনা রণে ব্রেঞজিল-বাহিনী, 

রণরঙ্গে তুচ্ছচ্জান প্র/ণের মমতা, 

মতুল সম্মান দলি' শক্র-মনীকিনী। 

গুনে ধন্য বঙ্গ সেই স্বপ্রাতীত কথা। 



তপণ। 

০ 

কুমারী তর দত্ত। 
ন। পোহাতে রাতি, তুমি বাসন্তী উষায়, 
তুলেছিলে ধীরে ধীরে ললিতের তান, 

কোমল মধুর সরে ঢেলে দিয়ে প্রাগ। 

তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন ভাবি, গীত মহিমায়, 

বিল্ময়ে পুলকে সবে চারিধারে চায়; 

অকন্মাৎ থেমে গেল সে প্রভাতী গান, 

ন| উদদিতে রবি, হ'ল'দিবা অধসান ! 

অতৃপ্ত আশায়, সবে করে হায় হায়। 

বারিধির পরপারে সে মঞ্জু রাগিণী 

পশিয়া, তুলিল কত স্তুতি ও বিল্ময়-- 

পরভাষ! লয়ে তুমি বাল! বিদেশিনী 

কেমনে রচিলে গীত স্বপ্ন মধুময়! 

অমরায় গেছ তুমি অমরনন্দিনী-- 
মরতে ধ্বনিছে তব প্রতিভার জয়। 



প্রতিভাবান । 

লী 

হরিনাথ দে। 
তখনে! ফোটেনি আলো! চোখে আছে ঘুম, 

আসিছে মন্দারগন্ধ প্রভাতের শ্বাস; 

কখন ফুটিবে ফুল সেই স্থখ আশে 
লোকে যবে চেয়ে আছে বিস্ময়ে নিঝুম, 

ঝরে গেল কীট-দষ্ট নন্দন-কুন্ুম, 
মিশে গল রৌদ্রতগ্ত ধুলির বাতাসে 
অপাথিব সে স্থরতি। স্বলস্ত হুতাশে 

ছড়াইয়া দিল বায়ু দগ্ধপুষ্প ধুম! 

কি হ'ত কিনাহ'ত ফুটিলে সে ফুল, 

সে কথা ভাবিয়া এবে নাহি কোন কাজ, 

কি রহিল কিবা গেল, কার হল ভুল, 

ফুলে কি বাতাসে দেষ, কে বলিবে আজ ? 

অতুল মুকুল সে যে-স্তুগন্ধে আকুল, 

তা"র স্মৃতি ভুলিবে না বাঙ্গালী সমাজ । 

১০ 
১২৭ 



তপণ। 

িজিগপরালিএলর 

সমাপন। 
শতাধিক গ্রোকে গাথি তর্পণের হার, 

অপিলাম ভক্তিভরে বাণী-পদঙ্তলে ; 

জপিতে জপিতে মাল৷ অভ্যাসের বলে, 

তক্তিহীন প্রথণে যঝ! খে।লে ভক্তিদ্বার, 

তেমনি হয়ত এই স্মৃতি অচ্চনার 

নির্্মাল্য লইয়া করে কেহ ঝুতৃহলে, 

পবিত্র মাহেন্দ্রক্ষণে, আধারে, বিরলে, 

শ্ুনিবে আহবান কোনে তর্পিত আত্মার । 

শুনি” সেই অপাধির স্বর স্থমহান্, 

সমস্থুরে বাঁধ! তা'র হাদয়ের তার, 

উদ্বেলিত-_অভিভূত করি" মন প্রাণ, 

পরতে পরতে উচ্চে তুলিবে বঙ্কার | 

তাহলে কৃতার্থ হবে সেই ভাগ্যবান্, 

ধন্য হবে বঙ্গমাতা গৌরবে তাহার । 

রত আর টি রি 

সম ১৭ খে ্সট ৪ সা 

ও একে বটি ৮৮ 
২৪২ 789 ভর 



ইলিয়াডের গল্প । 
শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ প্রণীত। 

মহাকবি হোমারের বিশ্ব-বিশ্রুত মহাকাবোর আখ্যান ভাগ। 

সচিত্র, মূল্য ॥০। 

কয়েকটা অভিমত। 

“ গ্রীক কবি হে।মার রচিত " অডিনির "" গল্প ভাগ লইয়। ঘোধ মহাশয় পর্বেষে এক 
গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন। াহাতচ ভাহার যশ হয়ছে । আলোচা গ্রন্থে তাহার 

যশ অক্ষুণ রহিবে।”” বঙ্গবানী। 

'* মৌলিক রচনার স্যায় গ্রন্থের ভাঁষ! প্রাঞ্জল ও হুদয়-গ্রাহী। উহা শিক্ষাপ্রদ এবং 
উপন্তাসের মত পাঠেচ্ছবর্ধক। উপ্রন্থ বিল।ভী চ।র জন চিত্রকরের চিরিত চাঁরখা'ন 

হাঁফটোন ছবি গ্রকশিত হওয়ায় গ্রন্থের সৌঠ্বৰ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার 

বন্ছল প্রচার প্রার্থনীয়।” অগ্চন। 
॥ যাহারা আজ কাল নানা দেশ বিদেশের গল্প সাহিতা হইতে আহরণ করিয। 

আমাদের শিশুদের জণ্ঠ ডাল! র১ন। করিয়াছেন, তাহার! অ।মদের ধন্য বা'দর পাত্র। 

* * নবকৃষণ বাবু আমাদের শিশুদের একজন বদ্ধু।/'__সগ্্রীবশী। 
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অডিসির গল্প । 
প্রীনবকৃষ্জ ঘোষ বি-এ প্রণীত। 

€ইলিয়াডের গল্পের উপসংস্ার) 

গ্রীক মহাকবি হামারের মহাক'বোর চির-নুতন কাহিনী! বহচিত্রে হুশোভিত। 
মূলা ॥* আন! মাত্র। 

কয়কটী অভিমন্ত। 

পঙিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাঙ্গেনচন্জ শাস্ত্রী এম্ এ (হ্বী়ঠাদ প্রেমঠাদ ), রায় বাহাদুর, 
গবর্ণমেন্টের বঙ্গীয় অনুবাদক মছা!শর বলজেন_-মুঙ ক।ব্যে বিবিধ ঘটনার সম!বেশে 
মনেক সময় পাঠক.ক গল্পের শত হরাইতে হয়, আলোগা গ্রন্থপাঠে দে আশঙ্কা নাই। 

বালক নালি' রাও ইহ। পাঠ করির়! মানন্দ লাঙ্ক করিবে। পুস্তকে অনেকগুলি 

নন্দন ছবি আছে, তদ্ধার গ্ন্থবণিত ঘটন1 সকল বুঝিষ্বার পক্ষে সহায়তা করিষে।'! 

“এ পুণ্তকখানি মনে।ঠর তাঁষায় লিখিভ”'__সগ্ভীবনী 

“আশ। অ।ছে এ গ্রন্থের আদর হইবে ।''--বঙ্গবাসী 
“এই গ্রন্থ পাঠে আনল নুভব করবেন ।”--হিতবাদী 
“বইখ।নি পড়িয়া আমর! তৃপ্তলাত করিয়।ছি"_-দর্শক | 
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১৬. 

বঙ্গগৌরব ৃ 

প্যারীচরণ সরকার 
উনবকৃঞ্ ঘোষ বি-এ প্রণীত 

কর্মুবীর স্বরেশসেবকের জীবনচরিত। মচিত্র, মুলা ১।* মাত্র। প্রাইজ ও 
উপহার দিব!র উপযোগী--শিক্ষ। বিভ।গের নির্ববাচিত। প্রধান প্রধান সংবাদ পঞ্্ে 
ও মাসিক পত্রে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত । এই গ্রন্থের ই*রাজি অনুবাদ প্রক্কাশিড 
হইঘাছে। 

সার্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন_ “এই পুণ্তকথানি বঙ্গ- 
মাহিত্যের জীবনচরিত বিভাগের একটী অভাব পূরণ করিল।” 

সহিত্যা চার্যয শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন_“এর 
নবটুকুই ভাল, পবিত্র, শ্রদ্ধেয় "" 

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন-_"পাঃ 
করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছ। পারা বাবুর ধর্মমত বিচার স্থলে ্রস্থক!র 

যে উদবারত। ও অস্প্রদায়িকত। দেখাইয়াছেন তাহ। বিশেষ প্রশংসার্ঁ। গ্রন্থে অনেক 
জ্ঞাতবা বিষয় বিশেষ দক্ষতার সহিত সন্রিবেশিত কর! হইয়াছে ও রচনারও বেশ 
পারিপাটা প্রদশিত হইয়াছে ।” 

সাহিত্যরথী ৬চন্দ্রনাথ বসব মহাশয় লিখিয়াছ্িলেন -+1 14 
(01 (75017266501) 016 510 0 01015 17061611106 25 1011 111 101)1২ 

106111011. 

“অচিরে এই পুস্তকের দ্বিহীয় সংস্গরণের দি প্রয়োজন না! হয় তাহা হঠলে 
দেশের নিতান্ত ছুর্দশ! বলিতে হইবে ।”-_ হিতসাদী 
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শীত্বই প্রকাশিত হক্ব । 
নবরৃষ। বাবুর শ্রেষ্ঠ রউনা 

কবি বিহারিলাল। 
'সাব্দ। মঙ্গল, 'বঙ্গ হন্দরী' প্রভৃতি প্রণেতা, বন্ধমান যুগের গীতি কবিতার 

প্রতর্তক। কবিবর বিহারিলীল চক্রবর্তীর জীবনকাহিনী ও কাব্যকথার সরস 
আলোচন।। কবিতার সত মধুর এবং উপগ্য।সের মত চিত্তকর্ণক | পঞ্চদশ বর্ধপূর্বে 
*্প্রয়।ন" পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবার সময় "সাহিতা”, “পুণিমা",শবস্থুমতী", 
্রসৃতি পত্রে এই গ্রন্থ "নুলিখিত”, *ন্থখপাঠা", “উপতোগযোগা”, “কোৌতুহলপ্রদ" 

প্রত্তৃতি বাকো অভিনন্দিত এবং বনহৃতর কবি ও সাহিত্য-সেবী কর্তৃক বিশেষভ।বে 
প্রণংন। প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

প্রকাশক-_শ্ীঅনিলেন্দ্রনাথ সিংহ | 
২৩ নং কালিদাস সিংহের গলি, কলিকাতা । 

স্পা পাপা পপ পা 

৬শস্তুচন্্র সিংহ এণ্ড কোং। 
১৩১৫ খৃষ্টাবে স্থাপিত । 

দেশী ও বিলাতী সকল গ্রকার কাগজ বিক্রেতা । 

১৭৫ নং পুরাতন চিনা বাজার, কলিকাতা । 








